
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 

 

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 

    

 

САДРЖАЈ: 

УВОД 

Стандард 1. Структура студијског програма  

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Стандард 5. Курикулум  

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Стандард 7. Упис студената 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Стандард 9. Наставно особље  

Стандард 10. Организациона и материјална средства 

Стандард 11. Контрола квалитета 

Стандард 12. Студије на даљину 

ТАБЕЛЕ 

ПРИЛОЗИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 1 Финансије, банкарство и осигурање 

Модул 2: Буџет, порези и царине 

 

Uvod.docx
Standard%201.docx
Standard%202.docx
Standard%203.doc
Standard%204.docx
Standard%205.docx
Standard%206.docx
Standard%207.docx
Standard%208.docx
Standard%209.docx
Standard%2010.docx
Standard%2011.docx
Standard%2012.docx
../Tабеле
../Прилози


Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим 

стандардима) 

Студијски програм – основне академске студије Финансије и банкарство (први пут акредитован 

од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 07.03.2014.године,  бр. уверења 612-00-

124/2011-04) се организује у четворогодишњем трајању - 8 семестара, вреднује се са 240 ЕСПБ. 

Студијски програм Финансије и банкарство, за који се тражи поновна акредитација садржи два 

модула:  
Модул 1- Финансије, банкарство и осигурање и  
Модул 2- Буџет, порези и царине 
 
За оба модула постоји заједничка основа обавезних и изборних предмета, као и обавезни и изборни 

предмети по модулима. Разлика међу модулима је мања од оквира који је потребан за креирање 

посебног студијског програма.  
 
Програм припада пољу друштвено-хуманистичких наука, траје четири године (8 семестара), има 

укупно 240 ЕСПБ бодова (30 по семестру, бодовна вредност сваког предмета исказана је у 

распореду предмета по семестрима и годинама студија и у спецификацијама предмета). 
Стручни академски назив који се стиче завршетком студијског програма је дипломирани 

економиста и дат је у плану студијског програма као назив дипломе (Уводна табела). 
На првој години студија изучава се 8 наставних предмета, од којих је 7 обавезних, а 1 се бира од 2 

понуђена изборна предмета. На другој години се изучава 8 обавезних предмета. На трећој години 

се изучава 8 наставних предмета, од којих је 5 обавезних и 3 изборна предмета од 6 понуђених. На 

четвртој години студија се изучава 8 наставних предмета од којих је 6 обавезних, и 2 изборна 

предмета од 4 понуђених. Стручна пракса, Предмет завршног рада и Завршни рад улази у укупан 

број бодова.  
Структура курикулума са листом обавезних и изборних предмета  је конципирана тако да су 

предмети у директној функцији остваривања циљева програма (Табела5.1а).  Садржај програма, 

листа обавезних и изборних подручја, начин извођења, потребно време, предуслови за упис 

појединих предмета, бодовна вредност предмета, Стручне праксе, Предмета завршног рада и 

Завршног рада дати су у прилогу као Књига предмета (Табела 5.2). 
 
Циљ студијског програма је да студентима пружи потребна и актуелна знања из широког подручја 

финансија и банкарства, као и основу за даље усавршавање на сва три темељна финансијска 

подручја (пословне, монетарне, јавне финансије), како би по завршетку студија били спремни да 

преузму активну улогу у даљем развоју финансијског система у нашој земљи.  
Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, консултације и менторски рад. Облици 

извођења наставе зависе од типа наставе: активна настава, самостални рад студената, колоквијуми, 

семинари, испити, домаћи радови, израда завршног рада итд. Све форме наставе, провере знања и 

вештина одржавају се према унапред утврђеним предиспитним обавезама и завршним испитним 

захтевима за сваки предмет. Настава на студијском програму поред екс катедре је интерактивног 

карактера и обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и 

креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. На вежбама се решавају конкретни 

задаци, апликативни проблеми и излажу примери који додатно илуструју градиво.Предавања, 

вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду наставе. 
 
Упис кандидата се врши на основу конкурса који Академија расписује. 
Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских 

програма у оквиру истих или сродних области студија Наставно-научно веће Академије је 

утврдило на основу критеријума сходно Закону о високом образовању и Правилнику о упису 

студената на студијске програме: 

 усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности 
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програма; 

 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 области студија. На основу овог критеријума 

Наставно научно веће Академије ће узети у обзир број недељних часова, предавања, вежби, 

семинаре, обављену верификовану праксу од стране наставника и др. 
Завршени програм основних студија такође квалификује студента за наставак и завршетак мастер 

академских студија из области финансија и банкарства, за израду Мастер рада, као и за 

перманентно учење током живота. 
Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од 

значаја за извођење студијског програма, штампају се сваке године као посебна публикација која је 

доступна јавности и у електронском облику. 
 

Прилози за стандард 1: 

Прилог 1.1.Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 

 

 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

Сврха студијског програма Финансије и банкарство је образовање студената из области 

економије, на нивоу основних академских студија, које обезбеђују стицање одговарајућих 

компетенција у области економске теорије, анализе, политике; привредног развоја 

међународног и националног сектора; пословног приступа изучавању савремених економских 

дисциплина, тема и проблема из области финансија и банкарства. 

 

Студијски програм прати динамичне промене у окружењу, излазећи у сусрет потребама за 

новим компетенцијама, знањима и вештинама које се од економиста захтевају, у циљу 

успешног обављања послова у предузећима, јавним установама, финансијским 

институцијама,банкама,осигуравајућим друштвима,пензионим фондовима,брокерским и 

дилерским кућама, пореским и царинским управама, републичким органима управе и локалне 

самоуправе и сл. 

 

Програм континуирано прати савремена достигнућа у области микро и макро анализе. 

Савремени наставни програм обезбеђује образовање економиста, стручњака за планирање и 

анализу комплексних привредних система, стручњаке за економску политику на нивоу 

појединих привредних грана, за консултантске послове у банкама осигуравајућим друштвима 

пензионим фондовима, јавном сектору и тд. 

 

Будући да су у прилици да стекну темељна и целовита знања из области релевантних 

економских дисциплина, студенти ће, завршетком студија у оквиру студијског програма 
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Финансије и банкарство, моћи да на квалитетан и компетентан начин укључе и дају пун 

допринос у истраживањима свих кључних сегмената пословања и развоја. 

 

Студијски програм има сврху да студенте припреми за даље образовање, али и да их припреми 

за комплексну економску праксу према стандардима који су у свету препознатљиви. 

 Завршетком основних академских студија студијског програма Финансије и банкарство, 

студент има могућност да настави студије на мастер академским студијама-другог степена, да 

стекне назив мастер економиста. 

 

Прилози за стандард 2: 

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције). 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Циљеви студијског програма Финансије и банкарство су дефинисани у складу са 

основним задацима и циљевима Академије. Усклађени су са захтевима у областима 

финансија и банкарства, тржишта рада, привредног развоја и дефинисаним националним 

оквиром квалификација. 

Основни циљ студијског програма је образовање стручњака чије ће компетенције бити 

професионална знања са широким и свестраним увидом у практичне послове у оквиру 

финансијског и банкарсог пословања.. Студент треба да буде оспособљен да препозна, 

формулише и анализира проблеме из области финансија, банкарства, осигурања, пореза и 

царина, да стекне неопходне копетенције за обављање економских и аналитичких послова 

у предузећима, институцијама, профитним и непрофитним организацијама како у 

домаћим, тако и међународним размерама. Студијски програм даје могућност да студенти 

усмере своја интересовања кроз већи број изборних предмета и кроз два модула. 

 

Циљеви Модула 1 - Финансије, банкарство и осигурање су: 

- стицање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих 

стручњака за успешно идентификовање и решавање сложених проблема у 

пословању предузећа  и финансијских институција – банака, осигуравајућих 

друштава, пензионих и инвестиционих фондова, брокерских кућа, ревизорских 

кућа и других финансијских организација;  

- стицање предметно-специфичних компетенција у области микро и макро 

економије, монетарног система и монетарне политике, фискалног система и 

фискалне политике, банкарског пословања, организације и функционисања 

финансијског тржишта, осигурања, пензионих и инвестиционих фондова, 

берзанског пословања, пословног и финансијског права, оперативног и 

стратегијског менаџмента, рачуноводства и ревизије, финансијског менаџмента, 

анализе финансијских извештаја и управљања трошковима у предузећу, 

информационих технологија у пословању, маркетинга и односа са јаношћу и др. 

- интегрисање свеобухватног знања и пружање студентима могућности за 

усвајање аналитичких алата у области математике, статистике, економије и 

њихово комбиновање са знањем неопходним за обављање послова у области 
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финансија, банкарства и осигурања; 

- оспособљавање студената за пружање интелектуалног и креативног доприноса у 

домену креирања јавних политика и пословних одлука из домена финансија, 

банкарства и осигурања; 

- оспособљавање студената за самосталан и тимски рад на пословима 

финансијског и банкарског пословања; 

Циљеви Модула 2 -  Буџет, порези и царине су: 

 - стицање садржајног и квалитетног образовања и вештина, као и оспособљавање 

младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу јавних 

финансија, фискалне економије, пореског и царинског пословања, релевантних у 

националном и међународном окружењу; 

-- уочавање и решавање проблема у јавном сектору који се односе на порезе, 

царине, буџетски систем и развој способности за предлагање и имплементацију 

одговарајућих решења за потребе јавног сектора 

-   стицање стручних и практичних знања и вештина из области јавних финансија, 

пореског и царинског поступка, неопходних за успешно обављање послова у 

републичким органима и органима локалне самоуправе 

- решавање проблема и доношење одлука у области везаној за јавне приходе и јавне 

расходе, 

- упознавање организационих структура пореске управе и управе царина, 

- рад у управама прихода и њиховим филијалама на пословима контроле обрачуна и 

наплате пореза, 

- рад у царинским управама, за вршење контроле над царинском робом, спровођење 

царинског поступка, обрачун и контролу увозних дажбина, и др. 

- оспособљавање студената за пружање интелектуалног и креативног доприноса у 

домену креирања јавних политика и пословних одлука из домена јавних финансија, 

фискалне економије и пореског и царинског пословања, 

- образовање академаца посвећених ефикасном пословању, уз поштовање јавног 

интереса и професионалне етике. 

-  самосталан и тимски рад на пословима пореског и царинског пословања 

 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције).  

 

 

 

Стандард 4.  Компетенције дипломираних студената 

 

Оште компетенције које студент стиче завршетком студијског програма, односе се на: 

 

- стицање способности за анализу и синтезу пословних проблема,  
-     стицање способности да примене своје знање и разумевање на начин који указује на 

професионални приступ послу или звању и који имају способности које се најчешће 

исказују смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља 

студирања; 
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-   стицање способност да прикупљају и тумаче потребне податке,  предвиђају 

решења и последице и у складу са тим доносе адекватне одлуке,  

- овладавање методама, поступцима, процесима у истраживању, 

идентификовању и решавању проблема у оквиру финансија, банкарства и 

осигурања,  

-      развој критичког и самокритичког размишљања и поступања у пословању, 

-     успешну пословну комуникацију, тимски рад, примену стеченог знања, као и 

етичко поступање у пословању. 

-   идентификовање својих снага и слабости и оспособљавање за планирање и 

управљање својим личним развојем и развојем своје каријере; 
-   који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу 

јавност 
-    наставак школовања уколико се за то буду определили; 

-    коришћење литературе у складу са потребом ширења својих знања; 

            -   знање страног језика; 

-   оспособљеност за рад у тимовима. 

 

Модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање обезбеђује студентима стицање 

специфичних компетенција и способности да: 

- Препознају могућности финансијског управљања; 

- Познају и разумеју функционисање финансијског сектора; 

- Препознају функционисање банкарског система у оквиру монетарно-кредитног 

финансијског и привредног система зеље; 

- Дефинишу значај, организацију и улогу рачуноводственог информационог 

система у домену доношења управљачких одлука; 

- Изврше правну квалификацију, анализирају и евалуирају нова законска решења, 

прихватају стандараде професионалне етике у циљу преманентног 

професионалног усавршавања; 

- Саставе финансијске извештаје; 

- Управљају финансијским инструментима на финансијском тржишту; 

- Примене регулативе, процедуре и технике банкарског и осигуравајућег 

пословања; 

- Анализирају финансијске извештаје и пословање банака, предузећа и других 

институција; 

- Решавају проблеме у вези са пословањем банака и осигуравајућих друштава; 

- Врше процену финансијских ризика и управљају средствима и обавезама банака 

осигуравајућих друштава и других финансијских институција 

- Врше процену изложености банке ризицима у процесима одобравања кредита и 

других пласмана,  и обављају различите врсте послова у другим банкарским 

секторима; 

- Употребљавају информационо-комуникационе технологије у свом раду. 

Модул 2 – Буџет, порези и царине обезбеђивање студентима стицање специфичних 

компетенција и способности да: 

-  препознају место и улогу буџетског система у економском систему РС 

- управљају различитим буџетским аспектима на националном и локалном нивоу 

- разумеју царински систем и царинске политике; правне изворе царинског система 

да решава царинске ситуације у пракси 

-  воде царински управни поступак и буде едукован учесник царинског поступка 



-  тумаче пореске и царинске прописе ЕУ 

-  примењују поступке и процедуре у вези са порескоправним односом и 

остваривањем пореских права и обавеза 

- обављају послове из области  царинског управног поступка, спољно-трговинског и 

девизног пословања; 

- обављају послове утврђивања и наплате јавних прихода, пореског књиговодства и 

евиденције и пореског система и политике.  

- раде у царинским управама, за вршење контроле над царинском робом, спровођење 

царинског поступка, обрачун и контролу увозних дажбина, и др. 

 

Студијски програм омогућава да дипломирани студенти могу да раде као банкарски 

службеници; службеници у осигуравајућим кућама; службеници у секторима финансија 

и рачуноводства; јавни службеници у општинама, градовима и у органима државне 

управе и локалне самоуправе; службеници у пореској управи; финансијски менаџери; 

финансијски аналитичари; портфолио менаџери, службеници у међународним 

финансијским организацијама, актуари, финансијски и порески инспектори, 

финансијски менаџери; финансијски аналитичари, брокери на берзи као и као 

финансијски стручњаци на многим другим пословима у предузећима и другим 

институцијама. 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1 

 

 

Стандард 5. Курикулум 

 

Студијски програм основних студија Финансије и банкарство омогућава студентима стицање 

савременог теоријског и практично-употребљивог знања неопходног у области финансијског и 

банкарског пословања. Курикулум овог студијског програма је резултат напора Академије за 

пословну економију да се и кроз овај студијски програм омогући остварење савременог 

европског и међународног научно-стручног и педагошког стандарда. 

Основне академске студије су четворогодишње и у њима су доминантно заступљене 

примењене и стручне дисциплине као и оне које доприносе теоријском осмишљавању 

практичног искуства.Наставни план прати савремена научна и практична достигнућа у области 

финансија и банкарства. Успешност студија унифицира се путем квантификације кроз бодове 

(кредите), што обезбеђује мобилност и олакшано кретање студената у институционалном и 

просторном погледу. 

Курикулум студијског програма Финансије и банкарство – основне академске студије садржи 

два модула:  

Модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање 

Модул 2 -  Буџет, порези и царине 

 

На студијском програму заступљени су обавезни заједнички предмети за оба модула и обавезни 

и изборни предмети одвојено за сваки модул. Видети табелу - Блок табелу 5.1. 

Курикулум програма у целини и сваког од модула настао је у процесу усаглашавања са 

стандардима за акредитацију од курикулума постојећег студијских програма по којима се од 

2014. године образују дипломирани економисти на овом студијском програму.  

Прва и друга година су заједничке на модулу, а усмерење на два модула се врши у трећој 
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години. И у модулима постоје заједнички предмети за два модула, али и предмети који су 

специфични за конкретан модул. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број 

ЕСПБ бодова при чему један бод носи приближно 30 сати активности студента. 

Студијски програм траје 4 године, 8 семестара по 15 седмица.  

Модул 1 Финансије банкарство и осигурање се састоји од 35 предмета (од којих је 26 обавезних 

и 6 изборних предмета од понуђених 12), Стручне праксе, Предмета завршног рада и Завршног 

рада.  

Модул 2 Буџет, порези и царине се састоји од 35 предмета (од којих је 27 обавезних и 5 

изборних предмета од понуђених 10), Стручне праксе, Предмета завршног рада и Завршног 

рада.  

 

Предмети се реализују са  3+3, 3+2, 2+3, 2+2 часа активне наставе, кроз прилагођавање броја 

пређених тема и темпа прелажења тежини појединих тема, тако да сви предмети представљају 

еквивалентно оптерећење, уз поједностављење организације, праћење, планирања и 

администрације. 

Структура курикулума (Табела 5.1а) обухвата све елементе студијског програма: распоред 

обавезних и изборних предмета по семестрима, број часова активне наставе,  број ЕСПБ 

бодова, категоризацију предмета и друге податке. У Књизи предмета (Табела 5.2.) су за све 

предмете дефинисани назив,  година и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, 

циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање 

предмета, садржај предмета, препоручена литература, методе извођења наставе, начин провере 

знања и оцењивања и други подаци. Саставни део курикулума студијског програма је обавезан 

Предмет завршног рада – истраживачки рад и Завршни рад као и Стручна пракса од  90 сати и 3 

ЕСПБ бода.  

У Модулу 1 - Понуђених 6 изборних предмета (од укупно 12) заступљени су са 31,67% и у 

Модулу 2 – Понуђених 5 изборних предмета (од укупно 10) су заступљени са 25, 83% у односу 

на укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму (Извештај о параметрима студијског 

програма)  чиме се испуњава предуслов да студенти стекну висок нивоа компентенција управо 

за уже подручје студијског програма, за које имају највише афинитета и на којем могу 

природно постићи најбоље резултате.  

 
У структури студијског програма испоштован је Стандард о заступљености групе предмета по 

типовима у односу на укупан број ЕСПБ бодова Извештај 1. Извештај о структури студијског 

програма 

Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање садржи: 

 29 ЕСПБ или 12,08% ЕСПБ кредита академско-општеобразовних предмета,  

48 ЕСПБ или 20 % ЕСПБ кредита теоријско-методолошких предмета, 

91,75 ЕСПБ или 38,23% ЕСПБ кредита научно-стручних односно  

73,00 ЕСПБ или 30,42% ЕСПБ кредита стручно-апликативних предмета (укључујући Предмет 

завршног рада, Завршни рад и Стручну праксу)  -  

Модул 2: Буџет, порези и царине садржи:  

29 ЕСПБ или 12,08% ЕСПБ кредита академско-општеобразовних предмета,  

 48 ЕСПБ или 20 % ЕСПБ кредита теоријско-методолошких предмета, 

93,50 ЕСПБ или 38,96% ЕСПБ кредита научно-стручних односно  

69,50 ЕСПБ или 28,96% ЕСПБ кредита стручно-апликативних предмета (укључујући Предмет 

завршног рада, Завршни рад и Стручну праксу)  -  
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Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 

Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 

студије  

Табела 5.2. Спецификација  предмета МОДУЛ 1 и МОДУЛ 2 

Табела 5.3Изборна настава на студијском  програму. 

Табела 5.4.Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару). 

Прилог 5.1. Књига предмета(у документацији  и на сајту институције). 

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе. 
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