
 

Економски факултет  

Универзитета у Београду 

објављује Конкурс за упис 

на студијске програме мастер академских студија – 

у школској  2022/2023. години 

 

 

Назив студијског програма 
Укупан број 

места 

Број 

студената на 

терет буџета 

МАСТЕР ПРОГРАМИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
 

*Сви програми на српском језику су у трајању од годину дана и 60 ЕСПБ 

 

Економска анализа и политика 

(мастер економије) 

• Модул: Макроекономске политике 

• Модул: Микроекономске политике 

• Модул: Јавне политике 

 

25 места 5 места 

Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије 

 (мастер економије) 

• Модул: Рачуноводство и ревизија 

• Модул: Контролинг 

• Модул: Корпоративне финансије 

125 места 16 места  

Банкарски и финансијски менаџмент 

 (мастер економије) 
80 места 12 места 

Економска политика и одрживи развој 

 (мастер економије) 

• Модул: Економска политика 

• Модул: Одрживи развој 

• Модул: Рурални развој и агробизнис 

25 места 5 места 

Пословно управљање 

(мастер економије) 
• Модул: Стратегијски  финансијски менаџмент 

• Модул: Организација и менаџмент људских 

ресурса 

• Модул: Маркетинг менаџмент 

• Модул: Међународно пословање предузећа 

 

 

 

 

225 места 

 

 

 

 

35 места 



• Модул: Пословно комуницирање и односи с 

јавношћу 

• Модул: Трговина - менаџмент продаје и ланца 

снабдевања 

• Модул: Стратегијски менаџмент у туризму и 

хотелијерству 

Квантитативна анализа 

(мастер економије) 

• Модул: Актуарство 

• Модул: Демографија 

• Модул: Економетрија 

• Модул: Пословна информатика 

• Модул: Квантитативна анализа у бизнису 

и менаџменту 

• Модул: Статистика 

 

 

 

80 места 

 

 

 

12 места 

Међународни економски односи 

(мастер економије) 
50 места 10 места 

Економија и менаџмент енергетике 

(мастер економије) 
25 места 5 места 

 

Школарина за мастер академске студије (студијски програми на српском 

језику) износи 197.309,00 динара (за самофинансирајуће студенте, држављане 

Републике Србије).  

 

Динамика уплата рата за школарину на мастер aкадемским студијама: 

I рата: 39.461,8 динара – приликом уписа 

II рата: 39.461,8 динара – до 15.12.2022. 

III рата: 39.461,8 динара – до 15.02.2023. 

IV рата: 39.461,8 динара – до 15.04.2023. 

V рата: 39.461,8 динара – до 15.06.2023. 

 

Школарина за стране студенте за упис на мастер академске студије (студијски програми 

на српском језику) износи 2.000 евра (приликом уписа у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан уплате). 

 

Сви програми на српском језику су у трајању од годину дана и 60 ЕСПБ. На студијске 

програме у износу од 60 ЕСПБ могу се уписати кандидати који су завршили основне 

академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), као и кандидати који су завршили 

мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова. 

 

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је 

кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, 

сматра се адекватном за упис на мастер академске студије само уколико обим признатих 

испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског 

програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 



ЕСПБ бодова). На конкурс се не могу пријавити активни студенти мастер академских студија 

Економског факултета. 

 

Пријављивање на конкурс за упис на мастер академске студије одржаће се у следећим 

терминима: 

 

Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у 

Београду 
 

Кандидати који су завршили основне академске студије до 01.08.2022. године 

 

Пријава кандидата се врши електронским путем преко портала prijava.ekof.bg.ac.rs. Пријава 

електронским путем ће трајати од 01. до 20. септембра 2022. године. Уколико кандидати 

буду имали примедбе или проблеме приликом пријаве могу се обратити на мејл адресу 

pds@ekof.bg.ac.rs. 

 

Уколико су кандидати били у статусу мировања током студирања основних академских 

студија прилажу и решење о мировању, које доносе 09.09.2022. године од 12-15 часова 

(приземље Факултета). 

 

Напомена: Сваки кандидат може конкурисати на два студијска програма без надокнаде. 

Конкурисање за више од два студијска програма се наплаћује 3.240,00 динара по сваком 

студијском програму преко два дозвољена, на текући рачун Факултета 840-1109666-73 са 

позивом на бр. 072. У случају пријављивања више од два студијска програма није могуће 

пријавити се електронским путем. У том случају неопходно је јавити се на мејл адресу 

pds@ekof.bg.ac.rs ради даљих инструкција.  

 

Кандидати који су завршили основне академске студије након 01.08.2022. године и 

кандидати који су уписали основне студије на Економском факултету 2005. године и раније 

 

Пријава ће се одржати на шалтеру (приземље Факултета) од 12-15 часова у следећим 

терминима: 

 

• 09.09.2022. године за студенте који су дипломирали у септембарском року 2022. 

године и кандидати који су уписали основне студије на Економском факултету 2005. 

године и раније, без обзира када су дипломирали 

• 27.09.2022. године за студенте који су дипломирали у октобарском року 2022. године  

• 30.09.2022. године за студенте који су дипломирали након октобарског рока 2022. 

године  

 

При пријављивању неопходна је следећа документација: 

  

• Конкурсна пријава (преузмите ОВДЕ) 

• Изјава о коришћењу личних података (преузмите ОВДЕ) 

• Изјава о буџетском статусу (само за кандидате који су основне академске 

студије завршили пре школске 2021/22. године) (преузмите ОВДЕ)  

• Неоверену копију дипломе или уверења о дипломирању 

• Уколико су кандидати били у статусу мировања током студирања основних 

академских студија прилажу и решење о мировању 

 

mailto:pds@ekof.bg.ac.rs
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Konkursna-prijava.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-korišćenju-ličnih-podataka.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Изјава-о-коришћењу-буџетског-статуса.pdf


Напомена: Сваки кандидат може конкурисати на два студијска програма без надокнаде. 

Конкурисање за више од два студијска програма се наплаћује 3.240,00 динара по сваком 

студијском програму преко два дозвољена, на текући рачун Факултета 840-1109666-73 са 

позивом на бр. 072. У случају пријављивања више од два студијска програма није могуће 

пријавити се електронским путем. У том случају неопходно је јавити се на мејл адресу 

pds@ekof.bg.ac.rs ради даљих инструкција.  

 

Кандидати који су изгубили статус активног студента на мастер академским студијама 

ранијих школских година 

 

Пријава ће се одржати на шалтеру (приземље Факултета) 16.9.2022. од 12-15 часова. 

 

Због промене акредитације, могуће је уписати се само на нове програме. Услед промене 

курикулума, може се десити да ће кандидати морати да полажу додатне испите. Табелу о 

еквиваленцији, где можете видети признате испите можете наћи ОВДЕ. Курикулуме по 

којима ће се одржавати настава од школске 2022/23. године, можете видети ОВДЕ. 

 

При пријављивању неопходна је следећа документација: 

  

• Конкурсна пријава (преузмите ОВДЕ) 

• Изјава о коришћењу личних података (преузмите ОВДЕ) 

• Уколико су кандидати били у статусу мировања током студирања основних и 

мастер академских студија прилажу и решење о мировању  

 

Кандидати који нису завршили основне студије на Економском факултету у 

Београду  

 
Кандидати који се први пут пријављују на конкурс 

 
Пријава кандидата се врши електронским путем преко портала prijava.ekof.bg.ac.rs. Пријава 

електронским путем ће трајати од 01. до 23. септембра 2022. године. Уколико кандидати 

буду имали примедбе или проблеме приликом пријаве могу се обратити на мејл адресу 

pds@ekof.bg.ac.rs. 

 

Приликом онлајн пријаве неопходно је да имате спремну следећу документацију у 

електронском формату: 

 

• Оверену копију дипломе или уверења о дипломирању 

• Уколико су кандидати били у статусу мировања током студирања основних академских 

студија прилажу и решење о мировању 

• Оригинал или оверена копија уверења о положеним испитима са датумима полагања 

испита са основних студија 

• Изјава о коришћењу личних података (преузмите ОВДЕ) 

• Изјава о буџетском статусу (само за кандидате који су основне академске студије 

завршили пре школске 2021/22. године) (преузмите ОВДЕ)  

 

 

Ако кандидат полаже неки од испита на пријемном, неопходно је поднети и доказ о уплати 

износа од 5.000,00 динара по испиту за полагање пријемног испита на текући рачун 

Факултета 840-1109666-73 са позивом на бр. 072.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/09/Tabela-o-ekvivalenciji-predmeta.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Konkursna-prijava.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-korišćenju-ličnih-podataka.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-korišćenju-ličnih-podataka.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Изјава-о-коришћењу-буџетског-статуса.pdf


 

Више информација о признатим испитима са других факултета за пријемни испит можете 

наћи ОВДЕ. 

 

Напомена: Сваки кандидат може конкурисати на два студијска програма без надокнаде. 

Конкурисање за више од два студијска програма се наплаћује 3.240,00 динара по сваком 

студијском програму преко два дозвољена, на текући рачун Факултета 840-1109666-73 са 

позивом на бр. 072. У случају пријављивања више од два студијска програма није могуће 

пријавити се електронским путем. У том случају неопходно је јавити се на мејл адресу 

pds@ekof.bg.ac.rs ради даљих инструкција.  

 

Кандидати који су изгубили статус активног студента на мастер академским студијама 

ранијих школских година 

 

Пријава ће се одржати на шалтеру (приземље Факултета) 16.9.2022. од 12-15 часова. 

 

Због промене акредитације, могуће је уписати се само на нове програме. Услед промене 

курикулума, може се десити да ће кандидати морати да полажу додатне испите. Табелу о 

еквиваленцији, где можете видети признате испите можете наћи ОВДЕ. Курикулуме по 

којима ће се одржавати настава од школске 2022/23. године, можете видети ОВДЕ. 

 

При пријављивању неопходна је следећа документација: 

 

• Конкурсна пријава (преузмите ОВДЕ) 

• Изјава о коришћењу личних података (преузмите ОВДЕ) 

• Уколико су кандидати били у статусу мировања током студирања основних и мастер 

академских студија прилажу и решење о мировању  

• Неоверену копију дипломе или уверења о дипломирању 

• Неоверену копију додатака дипломи или уверења о положеним испитима  

 

Пријемни испит 
 

Пријемни испит ће се одржати 01.10.2022. године. Време и сала биће накнадно објављени. 

Услов да би се кандидат рангирао за упис на мастер академске студије је да на сваком тесту 

оствари више од половине максималног броја бодова.  

 

Остале информације 
 

Детаљнија обавештења о условима уписа и студирања можете добити путем телефона 069/80-

66-384 од 10.00 до 14.00 часова или на мејл pds@ekof.bg.ac.rs. 

 

  

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/uslovi-upisa/priznati-ispiti-sa-drugih-fakulteta-za-prijemni-ispit-na-master-akademskim-studijama/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/09/Tabela-o-ekvivalenciji-predmeta.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Konkursna-prijava.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-korišćenju-ličnih-podataka.pdf


 

 

Назив студијског програма 
Укупан број 

места 

Број 

студената на 

терет буџета 

МАСТЕР ПРОГРАМИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
 

Квантитативне финансије (60 ЕСПБ)  

Master in Quantitative Finance (IMQF) 

(мастер економије) 

 

27 места 0 места 

Мастер из опорезивања (60 ЕСПБ) 

Master in Taxation (IMT) 

(мастер економије) 

Заједнички програм са Правним факултетом 

25 места 0 места 

Мастер из опорезивања (120 ЕСПБ) 

Master in Taxation (IMT) 

(мастер економије) 

Заједнички програм са Правним факултетом  

13 места 0 места 

Мастер из пословне информатике (60 ЕСПБ) 

Master in Business Informatics (IMBI) 

(мастер информатике) 
25 места 0 места 

Мастер из пословне информатике (120 ЕСПБ) 

Master in Business Informatics (IMBI) 

(мастер информатике) 
25 места 0 места 

Мастер из примењене економије (60 ЕСПБ) 

Master in Applied Economics (IMAE) 

(мастер економије) 
25 места 0 места 

 

Обим мастер академских студија износи 60 или 120 ЕСПБ. На студијске програме у износу 

од 60 ЕСПБ могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у 

четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), као и кандидати који су завршили мастер академске 

студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, након провере знања релевантних за 

похађање студијског програма. На студијске програме у износу од 120 ЕСПБ могу се уписати 

кандидати који су завршили основне академске студије у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), 

основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), као и кандидати који су 

завршили мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова. 

 

За мастер програме на енглеском језику пријављивање се обавља електронским путем почев 

од тренутка расписивања конкурса закључно са 30. септембром 2022. године.  

 

На мејл international.master@ekof.bg.ac.rs неопходно је поднети следећу документацију: 

 

• Копију дипломе или уверења о дипломирању 

• Уверење о положеним испитима са датумима полагања испита са основних студија 

• Формулар за пријаву (кликните ОВДЕ да преузмете) 

mailto:international.master@ekof.bg.ac.rs
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/08/Application-form-2021.docx


• Писмо препоруке (кликните ОВДЕ за преузимање обрасца) 

• Доказ о познавању енглеског језика (опционо)  

 

Након завршетка пријема докумената кандидати ће бити обавештени о термину и начину 

реализације интервјуа. Финална ранг листа биће креирана на основу просечне оцене, доказа о 

познавању енглеског језика и интервјуа и разговора са кандидатима. 

 

Годишња школарина за школску 2022-2023. годину износи 4000 евра у динарској 

противвредности, уз могућност одобравања стипендија за најбоље кандидате у износу од 25% 

вредности школарине, а за најбоље рангираног кандидата у износу од 50% вредности 

школарине, по следећој динамици: 

I рата: 20% - приликом уписа 

II рата: 20%  – до 15.12.2022. 

III рата: 20%  – до 15.02.2023. 

IV рата: 20%  – до 15.04.2023. 

V рата: 20%  – до 15.06.2023. 

 

Детаљнија обавештења о условима уписа и студирања можете добити путем телефона 069/80-

66-386 од 09.00 до 15.00 часова или путем мејла international.master@ekof.bg.ac.rs. 

 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/08/Recommendation-letter.docx

