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Студијски програм „Банкарски и финансијски менаџмент“ је програм мастер 

академских студија намењен образовању стручњака мастер економиста из области 

Банкарства и финансијског менаџмента. Програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ 

бодова и то: 42 ЕСПБ у предметима и 18 ЕСПБ у завршном мастер раду. Студијски 

програм обухвата основни модул који носи 28 ЕСПБ и састоји се од четири 

обавезна предмета, и два изборна модула из којих студент бира по један предмет 

(укупно 14 ЕСПБ) и завршни рад који носи 18 ЕСПБ. 

Програм је намењен образовању и оспособљавању стручњака за рад у банкарском и 

финансијском сектору на обаљању сложених и руководећих послова. Програм је у 

потпуности формулисан у складу са захтевима и стандардима акредитације, али и 

савременим токовима развоја научних дисциплина банкарства и финансија, тако да 

студенти стичу одговарајуће компетенције и способности да раде у банкасрком и 

финансијском сектору. Студијски програм је усклађен са сличним студијским 

програмима који постоје на иностраним високошколским установама. 

 

Структура студијског програма 

 

Мастер студијски програм „Банкарски и финансијски менаџмент“ јесте академски 

студијски програм, програм високог образовања другог нивоа на Економском 

факултету у Београду. Структура студијског програма претендује на целовиту 

едукацију кадрова запослених у финансијским институцијама, регулаторним 

државним органима, институцијама на финансијским тржиштима и научно-

истраживачким институцијама. Програм има за циљ развој стручних компетенција 

и академских способности својих полазника у области банкарства и ширих 

финансијских делатности као и усавршавање конкретних практичних вештина 

неопходних у свакодневном професионалном деловању. 

Услов за упис мастер студијског програма „Банкарски и финансијски менаџмент“ 

јесу завршене основне студије на Економском факултету у Београду (240 ЕСПБ). 

Програм могу уписати и студенти свих акредитованих факултета са или ван 

Београдског универзитета (који су на основним студијама стекли 240 ЕСПБ). За 

упис на овај студијски програм расписује се јавни конкурс. 

По завршетку студијског програма студент стиче академски назив мастер 

економиста (Банкарски и финансијски менаџмент). 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. Наставни процес на мастер 

студијском програму „Банкарски и финансијски менаџмент“ Економског факултета 

у Београду се одвија у трајању од 1 академске године и носи 60 ЕСПБ. Студијски 

програм обухвата основни модул, два изборна модула и завршни рад. Студент 

полаже обавезне предмете (који носе 28 ЕСПБ), , бира један предмет из првог и 

један предмет из другог модула(укупно 14 ЕСПБ) и ради завршни рад који носи 18 

ЕСПБ. 

Настава је подељена у два семестра од по 15 недеља. Током првог семестра изводи 

се настава из 3 обавезна предмета који скупа носе 21 ЕСПБ Током другог семестра 

изводи се настава из једног обавезног предмета . У оквиру првог изборног модула 

студент бира један предмет од четири понуђена (од којих три предмета се изводе у 



првом и један у другом семестру) и тиме стиче додатних 7 ЕСПБ. Другу изборну 

корпу чине три предмета (два се слушају у првом, а један у другом семестру) од 

којих студент бира један предмет (7 ЕСПБ). Одбрана мастер рада на крају другог 

сместра носи 18 ЕСПБ. 

 

Сврха студијског програма 

 

Концепција студијског програма „Банкарски и финансијски менаџмент“ има за циљ 

целовиту едукацију кадрова запослених у финансијским институцијама, 

регулаторним државним органима, институцијама повезаним са функционисањем 

финансијских тржишта и научно-истраживачким институцијама. 

Полазници програма се оспособљавају за разумевање суштине банкарства и 

финансија и тумачење промена и дугорочних развојних тенденција у тим 

областима. Развојем јасних теоријских основа и усавршавањем стручно  

aпликативних квантитативних и квалитативних аналитичких техника, полазници 

курса се оспособљавају за ефикасно деловање како у пракси тако и у научно-

истраживачком раду. Усвојена знања и вештине на програму омогућавају 

полазницима успешан прелазак на докторске студије из исте и сродних области. 

Оправданост постојања и развијања наведеног програма лежи у чињеници да 

диференцирани и интердисциплинарно оријентисани студијски садржаји 

доприносе стварању квалитетних банкарских и финансијских бизнис, менаџмент и 

истраживачких кадрова. Они активним учешћем у привредним токовима 

доприносе како напредовању у оквиру своје струке тако и ширем друштвено-

економском развоју на локалном и међународном нивоу. 

 

Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм „Банкарски и финансијски менаџмент“ има јасно дефинисан 

циљ да својим садржајем пружи полазницима скуп знања и вештина наопходних за 

развој успешне каријере у области банкарства и финансија. 

Полазећи од савремене теорије полазници се усмеравају на освајање техника и 

вештина модерних финансијских делатности. То обухвата оспособљавање за 

употребу савремених квантитативних и квалитативних метода, пословних 

стратегија, техника и процедура. Програм има за циљ развој конкретних стручних 

компетенција и академских способности својих полазника у области банкарства и 

ширих финансијских и монетарних делатности као и усавршавање конкретних 

практичних вештина неопходних у свакодневном професионалном ангажовању. 

Студенти завршетком курса стичу квалификације и компетенције за обављање 

аналитичких, менаџерских, консултантских и истраживачких послова у пословним, 

инвестиционим и централној банци, државним и регулаторним органима, 

организацијама при финансијским тржиштима, финансијским одељењима 

корпоративног сектора и научно-истраживачким организацијама. 

Циљ програма подразумева доживотно образовање и усавршавање кроз 

специјалистичке и иновационе курсеве и семинаре и могућ научно-истраживачки 

рад у бројним пројектима из ових области. 

 

 



Компетенција мастер студената 

 

Успешним завршетком студијског програма „Банкарски и финансијски менаџмент“ 

студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које су у функцији 

квалитетног обављања стручне и научне делатности. 

Савладавањем студијског програма студент стиче знања из области основних 

принципа банкарског пословања и ефикасног формулисања банкарске пословне и 

маркетинг стратегије. Од сагледавања ефеката монетарне политике на пословне 

политике конкретних банака прелази се на конкретне технике за активно 

управљање активом и пасивом у банкама. 

Студент развија знања и у области инвестиционе анализе и одлучивања и изградње 

ефикасне портфолио структуре. Упознаје се са техникама за заштиту од ризика 

који су присутни у савременом пословању и применом дериватних инструмената у 

тој области, као могућих инструмената заштите. 

Студент упознаје и начин функционисања савремених финансијских иновација. 

Поред савладавања знања која се односе на локално банкарско и финансијско 

тржиште, студенти се упознају и са међународним банкарским и финансијским 

пословањем и регулативом ових области у Европској Уунији. 

Савладавање ове материје подразумева и развој конкретних квантитативних 

вештина и одлично познавање информационих система у области банкарских и 

финансијских делатности и области електонског банкарства. 

Успешним окончањем студијског програма студент се оспособљава за активно 

учешће у решавању актуелних проблема у банкарској и финансијској сфери, за 

даље активно развијање стечених знања и њихову успешну примену у пракси. 

Након курса сваки полазник је оспособљен за успешну сарадњу у оквиру локалног 

окружења и на међународном нивоу уз поштовање принципа професионалне етике. 

База читавог сета вештина јесте способност интердисциплинарног деловања и 

ефикасне комуникације. 

Са завршетком програма студент стиче и посебне вештине у коришћењу алата за 

ефикасно управљање активом и пасивом у банкама, употребу интерног банкарског 

софтвера у управљању ризицима код евалуације кредитних захтева у пословању са 

становништвом и корпоративним сектором. Потом, влада техникама за ефикасну 

анализу и инвестирање у хартије од вредности, тумачење регулативе из области и 

инвестирање на међународном нивоу. Студент се оспособљава да ради са 

инструментима унутрашњег и међународног платног промета. Припремљен је и за 

квантитативно-квалитативну анализу тржишта и развој нових банкарских и 

финансијских производа и услуга. 

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

 

Економски факултет је структурирао мастер студијски програм „Банкарски и 

финансијски менаџмент“ поштујући принцип компатибилности и упоредивости са 

другим одговарајућим програмима реномираних светских економских факултета. 

Анализом се може утврдити висок степен компатибилности мастер студијског 

програма „Банкарски и финансијски менаџмент“ Економског факултета у Београду 

са мастер курсевима признатих иностраних високих школа у овој области. 



Наставни процес на мастер студијском програму „Банкарски и финансијски 

менаџмент“ Економског факултета у Београду се одвија у трајању од 1 академске 

године и носи 60 ЕСПБ. 

Оправданост постојања и развијања наведеног програма лежи у чињеници да 

диференцирани и интердисциплинарно оријентисани студијски садржаји 

доприносе стварању квалитетних банкарских и финансијских бизнис и менаџмент 

кадрова. 

Услов за упис мастер студијског програма „Банкарски и финансијски менаџмент“ 

јесу завршене основне студије на Економском факултету у Београду (240 ЕСПБ). 

Програм могу уписати и студенти свих акредитованих факултета са или ван 

Београдског универзитета (са завршеним основним студијама које носе 240 ЕСПБ). 

За упис на овај студијски програм расписује се јавни конкурс. 

Полазници програма се оспособљавају за разумевање суштине банкарства и 

финансија и тумачење промена и дугорочних развојних тенденција у тим 

областима. Полазећи од савремене теорије полазници се усмеравају на освајање 

техника и вештина модерних финансијских делатности. То обухвата 

оспособљавање за употребу савремених квантитативних метода, пословних 

стратегија, техника и процедура. Студенти стичу компетенције за успешан рад у 

банкама, финансијским институцијама, регулаторним телима, научно-

истраживачким организацијама, органима извршне власти и финансијским 

одељењима корпоративног сектора. Усвојена знања и вештине на програму 

омогућавају полазницима ефикасан прелазак на докторске студије из исте и 

сродних области. 

По завршетку овог студијског програма студент стиче академски назив мастер 

економиста (Банкарски и финансијски менаџмент). 

 
 

Р.бр. 
 

Шифра 
предмета 

 
Назив предмета 

 
С 

 
Тип 

 
Статус 

Активна настава Остали 
часови 

 
ЕСПБ 

П В СИР ДОН 

ПРВА ГОДИНА 
1  MBAM Банкарски менаџмент 1  О 2 1 4 0 0 7 
2  MUHV Улагање у хартије од вредности 1  О 2 1 4 0 0 7 
3 MMOP Монетарни менаџмент 1  О 2 1 4 0 0 7 

 4 MARP Анализа ризика и портфолио структура 2  О 2 1 4 0 0 7 

5   M3I01 Изборни блок 1 МАСТЕР 3 ( бира се 1 од 4 )   ИБ1       

      MSTA Статистичка анализа 1  И 2 1 4 0 0 7 

       MFIM Финансијска математика 1  И 2 1 4 0 0 7 

        MEIP Евалуација инвестиционих пројеката 2  И 2 1 4 0 0 7 

      MREB Ревизија у банкама 1  И 2 1 4 0 0 7 
6 M3II02 Изборни блок 2 МАСТЕР 3 ( бира се 1 од 3 )   ИБ2     0  
  MANO Анализа осигурања 1  И

Б 
2 1 4 0 0 7 

   MFIP Фискална политика 1  И 2 1 4 0 0 7 
   MSPP Специфични проблеми пословних 

финансија 
2  И 2 1 4 0 0 7 

7 MZAR Завршни рад   О 0 0 0 0 0 18 
Укупно часова активне наставе:   

Укупно ЕСПБ: 60 

 


