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MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ОБИМ И СТРУКТУРА 

Трајање студија - 1 година (2 семестра)

Студијски програми - 60 ЕСПБ :

• предмети студијских програма - 42 ЕСПБ

• завршни рад - 18 ЕСПБ

Академски назив  - МАСТЕР ЕКОНОМИСТА



MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Избор теме и ментора

•Студент има право да ради мастер рад код предметног

наставника на наставном предмету, који је претходно 

одслушао и положио, уколико је тај предмет предвиђен

студијским програмом/модулом на који је студент уписан. 

•Тему мастер рада студент може да пријави најраније након 

стечених 21 ЕСПБ. 

•Приликом избора теме мастер рада студент се консултује са 

потенцијалним ментором.



MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријава теме
• Пријаву теме завршног рада студент подноси у канцеларијама 128 и 129 (I спрат) радним 

данима од 15 до 17 часова:

– захтев за одобрење теме мастер рада:

• три штампана примерка потписанa од стране ментора и студента (може се преузети на 
адреси: http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva/)

• непотписану електронску копију послати на адресу: pds@ekof.bg.ac.rs

– доказ о уплати (сврха уплате: Пријава завршног мастер рада у износу од 11.000,00 рсд; 
текући рачун Факултета 840-1109666-73; позив на бр. 074)

– копију индекса (насловна страница, странице на којима је оверен упис године и 
странице на којима су евидентирани положени испити). 

• Последњи дан за прихватање захтева студената је среда, седам дана пре седнице 
Комисије, најкасније до 17 часова. Због процедуре, неће бити могуће накнадно подношење 
захтева за ту седницу. Комисија се одржава једном месечно, као и Научно-наставно веће. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva/
mailto:pds@ekof.bg.ac.rs
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Одерђивање комисије за оцену и одбрану

• Комисија за мастер академске студије предлаже 

Наставно-научном већу тему и трочлану Комисију за 

оцену и одбрану завршног рада из реда наставника.

• Након усвајања предлога од стране Научно-наставног 

већа студент може преузети одлуку са тачним називом 

одобрене теме и члановима Комисије за оцену и одбрану 

у канцеларијама 128 и 129 (I спрат) радним данима од 15 

до 17 часова.



MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Предаја рада
• Након што положи све испите и уз сагласност ментора, студент професору предаје рад електронским 

путем преко система Turnitin (постоји упутство за отварање налога и слања завршног (мастер) рада на 

адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/ephorus-uputstvo/. Turnitin аутоматски генерише 

Извештај о проценту преклапања текста. Ментор штампа Извештај о проценту преклапања текста - прву

страницу аутоматски генерисаног извештаја на којој се види податак о проценту преклапања текста, као и 

страницу са подацима о студенту. Професор даје студенту потписан Извештај о проценту преклапања 

текста.

• Студент доставља у канцеларијама 128 и 129 (I спрат) радним данима од 15 до 17 часова:

– завршени мастер рад у пет примерака

– захтев за оцену и одбрану мастер рада (може се преузети на адреси 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva/) 

– извештај о проценту преклапања текста

– изјаву о самосталности израде рада (образац који студент купује у Скриптарници)

– доказ о уплати (сврха уплате: Оцена и одбрана завршног мастер рада у износу од 29.733,00 рсд;

текући рачун Факултета 840-1109666-73; позив на бр. 075)

– индекс и копију индекса (насловна страница, странице на којима је оверен упис године и странице на 

којима су евидентирани положени испити). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/ephorus-uputstvo/
file:///C:/Users/Katica/AppData/Local/Temp/ http:/www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva/)


Извештај комисије и оцена мастер рада
• Комисија за оцену и одбрану рада подноси извештај у року од 

15 дана од подношења рада студента. 

• Извештај о оцени завршног рада ставља се на увид члановима 
Наставно-научног већа 5 дана. (На огласној табли и сајту 
Факултета)

• Након тога реферат разматра Комисија за мастер академске 
студије и доставља предлог Наставно-научном већу да се 
прихвати или не прихвати одбрана мастер рада.

MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ



MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Одбрана мастер рада

• Одбрана завршног рада се може обавити најраније два дана од 
прихватања Извештаја о оцени завршног рада од стране Наставно-
научног већа.

• До одбране студент плаћа и накнаду за израду мастер дипломе у 
износу од 5.290,00 рсд (за стране држављане 10.580,00 рсд) на 
текући рачун Факултета 840-1109666-73 са позивом на бр. 076.

• Наведене накнаде плаћају се у тренутку подношења одговарајућег 
захтева, а према важећем Решењу којим се утврђује висина 
појединих надокнада за мастер академске студије.



MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Детаљније информације:

http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi

http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-stranom-jeziku/kvantitativne-finansije-imqf-
medjunarodni-master-program-na-engleskom-jeziku/

http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi
http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-stranom-jeziku/kvantitativne-finansije-imqf-medjunarodni-master-program-na-engleskom-jeziku/

