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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 1. Број слободних места за упис студената 
 

На факултет се може уписати укупно 515 студената, и то: 

 

- 150 студената чије се образовање финансира из буџета  

- 365 самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски програми 
СУБОТИЦА НОВИ САД 

Укупно  
Буџет Самоф. Буџет Самоф. 

Аграрна економија и агробизнис 6 4 6 4 20 

Европска економија и бизнис 9 16 9 16 50 

Финансије, банкарство и 

осигурање 
26 50 18 31 125 

Маркетинг 11 16 10 16 53 

Менаџмент 10 19 9 14 52 

Пословни информациони системи 6 10 6 8 30 

Рачуноводство и ревизија  6 10 6 8 30 

Трговина 6 9 6 9 30 

Логистика система у економији - - - 125 125 

Укупно 80 134 70 231 515 

Укупно 214 301 515 

 

Школарина 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 102.000,00 динара, 

осим за заједнички студијски програм Економског факултета у Суботици и факултета за логистику 

Цеље,  Логистика система у економији. 

 



Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма износи 1.900 €,  осим за 

заједнички студијски програм Економског факултета у Суботици и факултета за логистику Цеље 

Логистика система у економији. 

 

Школарина за све самофинансирајуће студенте заједничког студијског програма Економског 

факултета у Суботици и факултета за логистику Цеље, Логистика система у економији износи 

2.500 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). 

 

Економски факултет у Суботици обезбеђује једнака права и услове студирања студентима који 

плаћају школарину и студентима чије се школовање финансира из буџета. 

 

2. Услови конкурисања: 

 

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ и стеченим називом „дипломирани“ са назнаком звања првог степена 

академских студија, као и лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме до ступања на снагу 

Закона о високом образовању.
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Кандидати приликом пријаве на конкурс предају оригинална документа, а само у оправданим 

случајевима оверене фотокопије, које се при упису морају заменити оригиналима. 

 

На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета, кандидати који нису основне академске 

студије завршили на Економском факултету у Суботици, а претходно образовање су стекли из 

области: економије, агроекономије, менаџмента или информатике, имају обавезу полагања два 

стручна предмета у зависности од студијског програма који желе да упишу, и то закључно са 

октобарским испитним роком школске 2012/2013 године:  

 

Стручни  испити  по студијским програмима: 

1) Аграрна економија и агробизнис 

      Предмети: Економика и политика аграрног развоја 

              Менаџмент у агробизнису 

 2) Европска економија и бизнис 

    Предмети: Европске интеграције 

                        Међународне финансије 

 3) Финансије, банкарство и осигурање 

                              Предмети: Банкарство 

                                                 Финансијска тржишта и берзе 
 4) Маркетинг 

      Предмети: Маркетинг услуга 

                                                  Понашање потрошача 
 5) Менаџмент 

      Предмети: Менаџмент људских ресурса 

                                                  Предузетништво 

 6) Рачуноводство и ревизија 

                              Предмети: Управљачко рачуноводство 

                                                  Ревизија 

 7) Трговина 

      Предмети: Канали маркетинга 

                                                  Маркетинг трговинских компанија 
 8) Пословни информациони системи 

                              Предмети: Развој информационих система 

                                                  Програмирање 
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 Мастер академске студије се у школској 2013/2014 години организују у трајању од 1 године (2 семестра) 



9) Логистика система у економији 

 Предмети: Банкарство 

                                 Маркетинг услуга 
 

 

Предвиђени испити полажу се на Економском факултету Суботица у редовним испитним 

роковима закључно са октобарским испитним роком 2012/2013. године (до 30.09.2013. године). 

Датуми испита објављени су на интернет страници факултета.  

 

3. Полагање пријемног испита  

Пријемни испит се не полаже. 

 

4. Конкурсни рок: 

 

• Пријављивање кандидата: од 01. јула до 18. октобра 2013. године
2
, од 8 до 12 сати 

• Прелиминарна ранг-листа кандидата: 22. октобар 2013. године (до 15:00 часова) 

• Рок за подношење жалби: 24. октобар 2013. године (до 08:00 часова) 

• Коначна ранг-листа кандидата за упис: 29. октобар 2013. године (до 15 часова) 

• Упис кандидата: 30. и 31. октобар 2013. године  

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

 

Уз пријавни лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе следећа оригинална 

документа: 

o извод из матичне књиге рођених,  

o диплому или уверење о завршеним основним академским студијама, 

o приказ документа у којем је наведен ЈМБГ - јединствен матични број грађана, 

o доказ о уплати 7.300,00  динара за трошкове пријаве и обраде документације за упис на мастер 

академске студије на  рачун Факултета број: 840-5334760-72. 

 

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици 

требају да приложе и: 

 

• додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним академским студијама 

• оверен студијски план и програм завршених основних академских студија 

 

6. Новчане накнаде: 

 

• уплата трошкова пријаве и обраде документације за упис на мастер академске студије у 

износу од 7.300,00 динара 

• уплата школарине  

- за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара, за 

студенте стране држављане 1.900,00 Евра (сви студијски програми изузев студијског 

програма Логистика система у економији) 

- за све студенте студијског програма Логистика система у економији: 2.500,00 Евра. 

• пријава испита 5.500,00 динара по испиту за студенте који имају обавезу да положе 

стручни предмет као услов уписа на мастер академске студије 

• материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара 
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 Напомена: У периоду од 22. јула до 25.августа, пријаве на конкурс слати поштом. 



 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије се утврђује на основу: 

1. Опште просечне оцене остварене на основним академским студијама 

2. Подударности студијског плана завршених основних академских студија са актуелним 

студијским планом основних академских студија на Економском факултету у Суботици и 

3. Дужина студирања основних академских студија. 
 

Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије имају исти број бодова, 

предност има кандидат са краћим временом студирања на основним академским студијама. 

 

Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу Коефицијента успешности завршетка 

студија пријављених кандидата и врши се према следећој формули: 

 

 

 

 

       Број признатих  Просечна оцена   Број месеци редовног завршетка 

        ЕСПБ бодова  током студија       претходног нивоа студија 

К = ---------------------    х     --------------------------      х    -------------------------------------   х 100 

        Потребан број  Максимална оцена         Број месеци завршетка 

         ЕСПБ бодова           студија         претходног нивоа студија 

 

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 

листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици. Ако се кандидат који је остварио право за 

упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати другог кандидата по редоследу са 

коначне ранг-листе. 

 

На решење декана кандидат има право писане жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на 

шалтеру студентске службе Економског факултета у Суботици, у року од 24 часа од пријема 

решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема. 

 

9. Упис страних држављана: 

 

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Србије, 

под условом да приложе, као додатну документацију, доказ о здравственом осигурању и знању 

српског језика. Страни држављани сами финансирају своје школовање. 

 

10. Напомена: 

 

Контакт телефони за додатне информације: +381 24 628 084; +381 24 628 124 

Интернет сајт Факултета: www.ef.uns.ac.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

1. Број слободних места за упис студената 

 

На прву годину докторских студија у школској 2013/2014. години на Факултет се може уписати 

укупно 12 студенaтa, и то: 

 

- 6 студената чије се образовање финансира из буџета и 

- 6 самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски 

програм 
Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

(динара) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

1.Eкономија 2 2 4 220.000 3.000 

2. Mенаџмент и 

бизнис 

3 3 6 220.000 3.000 

3. Пословна 

информатика 

1 1 2 220.000 3.000 

Укупно: 6 6 12   

 

Назив студијског програма/модула 
Број студената 

Буџет Самофин. 

1. Студијски програм: Економија 2 2 

Изборна подручја – модули:   

1-1 Аграрноекономија и агробизнис 1 1 

1-2 Европске интеграције 0 0 

1-3 Квантитативна економија 0 0 

1-4 Финансије 1 1 

2. Студијски програм: Менаџмент и бизнис 3 3 

Изборна подручја – модули:   

2-1 Маркетинг 1 1 

2-2 Пословне финансије, рачуноводства и ревизије 1 1 

2-3 Предузетнички менаџмент 1 1 

3. Студијски програм: Пословна информатика 1 1 

УКУПНО: 6 6 

 

Напомена: У школској 2013/2014. години из изборних подручја - модула Европске интеграције и 

Квантитативна економија неће се организовати упис. 

 

2. Услови конкурисања 

 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

 

1. Завршене мастер академске студије, односно претходно остварени обим студија од 

најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама и 

општу просечну оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским 

студијама, а које су из исте или сродне области студијског програма докторских 



студија на које конкурише и лице које има академски назив магистра наука, ако 

кандидат није стекао докторат по претходно важећим законским прописима у 

законском року, из исте или сродне области студијског програма докторских студија на 

које конкурише; 

 

2. Објављене радове из научне области која припада студијском програму на који 

конкурише, и то за: 

 

• Студијски програм: Економија 

- Модул: Аграрна економија и агробизнис из области Економика и политика 

аграрног развоја, 

- Модул: Финансије из области Финансијска тржишта и Стратегијско управљање 

банкама, 

• Студијски програм: Менаџмент и бизнис 

- Модул: Маркетинг из области Маркетинг менаџмент, 

- Модул: Пословне финансије, рачуноводство и ревизија из области Пословне 

финансије и Рачуноводствено извештавање, 

- Модул: Предузетнички менаџмент из области Људски ресурси и  Организација 

предузећа, 

• Студијски програм: Пословна информатика из области Информационе технологије 

и пословни процеси; 

 

3. Урађен мастер, односно магистарски рад из области којa припада студијскoм програму 

на који кандидат конкурише.  

 

(Студент магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија у 

оквиру истих или сродних области под условима које пропише Наставно-научно веће Факултета.) 

 

3. Конкурсни рок 

1. Пријављивање кандидата: 

од 02. септембра 2013. до 18. октобра 2013. године од 9 до 12 сати. 

 

2. Објављивање прелиминарне ранг листе: 

23. октобар 2013. године у 14:00 часова 

 

3. Рок за подношење жалбе: 

24. и 25. октобар 2013. године од 9 до 14 сати 

 

4. Објављивање коначне ранг листе: 

30. октобар 2013. године 

 

5. Упис: 

Од 31. октобра 2013. до 06. новембра 2013. године од 9 до 14 сати 

 

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

• Пријавни лист (добија се на Факултету) 

• Уверење о положеним испитима са просечном оценом у току студија 

• Оверене копије диплома о завршеном факултету (основне и мастер студије) 

• Радна биографија 

• Извод из матичне књиге рођених  

• Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – износ 3.000 динара на жиро рачун број      

840-5334760-72 (Позив на број: ДОКТОРСКЕ) 



 

 

5. Новчане накнаде: 

 

Трошкови пријаве на конкурс 3.000,00 дин 

Трошкови полагања допунских и диференцијалних испита 6.600,00 дин 

Трошкови уписа 12.100,00 дин 

Школарина 220.000,00 дин 

 

 

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија се утврђује на основу опште 

просечне оцене остварене на претходним студијама (основним академским и мастер академским 

студијама), затим дужине студирања, остварених научних резултата, односно објављених 

одговарајућих радова (сходно условима Конкурса) и разговора с кандидатима које ће обавити 

надлежна Комисија. 

 

 

7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

 

Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 36 сати од објављивања 

прелиминарне ранг листе.  

 

 

8. Упис страних држављана: 
 

На докторске студије Факултета могу се уписати под истим условима и страни држављани. 

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификовану 

диплому о завршеном претходном образовању.  

 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског 

језика приказом документа о положеном испиту на Филизофском факултету у  Новом Саду у 

складу са Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је 

здравствено осигуран.  

 

Страни држављанин и држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, 

може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране 

школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У 

случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје 

право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни 

извршен.  

 

9. Напомена: 

-  Контакт телефони за добијање информација:  
   024-628-147 (Служба за докторске студије) 

 


