
Конкурисање за други уписни круг. У оквиру другог уписног рока за мастер академске 

студије школске 2020/21. године, на слободна места, моћи ће да аплицирају кандидати који 

су студије првог степена завршили до 30.09.2020. године.  

 

Број слободних места по студијским програмима налази се у табели на следећој страни.  

 
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 01.08.2020. 

 

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

електронским путем ће трајати од 17.-19. октобра 2020. године. Уколико кандидати буду 

имали примедбе или проблеме приликом пријаве могу их изнети усменим путем 20.10.2020. 

године од 12-14 часова на шалтеру (приземље Факултета). 

 

Кандидати који су завршили основне академске студије након 01.08.2020.  

 

Пријава ће се одржати 20. октобра 2020. године на шалтеру (приземље Факултета) од 12-14 

часова. При пријављивању неопходна је следећа документација: 

  

 Конкурсна пријава (преузмите ОВДЕ) 

 Изјава о коришћењу личних података (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 

 

Кандидати који нису завршили основне студије на Економском факултету у 

Београду 
 

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

електронским путем ће трајати од 17. до 18. октобра 2020. године. Уколико кандидати буду 

имали примедбе или проблеме приликом пријаве могу их изнети на мејл pds@ekof.bg.ac.rs 

19.10.2020. године до 12 часова. 

 

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 

 

 

 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Konkursna-prijava.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Izjava-o-kori%C5%A1%C4%87enju-li%C4%8Dnih-podataka.pdf
mailto:pds@ekof.bg.ac.rs


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.  

 

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

наћи ОВДЕ. 

 

Пријемни испит 
 

Пријемни испит ће се одржати 21.10.2020. године. Време и сала биће накнадно објављени.  

 

Остале информације 
 

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

66-384 од 09.00 до 15.00 часова или на мејл pds@ekof.bg.ac.rs. 

 

Мастер програми на енглеском језику 
 

Квантитативне финансије – IMQF 

 

За међународни мастер програм Квантитативне финансије – IMQF пријављивање се обавља 

електронским путем почев од тренутка расписивања конкурса закључно са 20. октобром 2020. 

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) 

 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 2020-2021. годину износи 4000 евра. За најбоље кандидате, 

обезбеђено је умањење школарине од 25%. Прва рата (35% школарине) се плаћа при упису, 

друга рата (35% школарине се плаћа до 15. јануара 2021. године), трећа рата (30% школарине 

се плаћа до 15. маја 2021. године). 

 

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. 

 
Студенти мастер академских студија који су уписани школске 2017/18. године, којима је 

престао статус студента 30.09.2020. године и лица која су изгубила статус студента 

(нерегулисана нека од претходних школских година) 

 

Студенти којима је истекао статус морају поново конкурисати, рангирати се и уписати са 

осталим кандидатима. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/uslovi-upisa/priznati-ispiti-sa-drugih-fakulteta-za-prijemni-ispit-na-master-akademskim-studijama/
mailto:pds@ekof.bg.ac.rs
mailto:international.master@ekof.bg.ac.rs
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Application-Form.docx
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Recommendation-letter.docx
mailto:international.master@ekof.bg.ac.rs


 

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

електронским путем ће трајати у периоду од 17-19. октобра 2020. године. Уколико кандидати 

буду имали примедбе или проблеме приликом пријаве могу их изнети усменим путем 

20.10.2020. године од 12-14 часова на шалтеру (приземље Факултета). 

 

Прелиминарна ранг листа другог конкурсног круга, за упис на мастер академске студије, 

се очекује 22.10.2020. године. Студенти који буду имали примедбе, моћи ће да их доставе, 

22.10.2020. год. од 14 до 15 часова у канцеларији 131 (I спрат).  

 

Коначна ранг листа се очекује 23.10.2020. године у послеподневним часовима. 

Предаја документације за упис и упис ће се обавити у понедељак 26.10.2020. године. 

Време и сала биће накнадно објављени.  

 

 

Назив студијског програма 
Број слободних 

места 

Економска анализа  и политика  
(мастер економије) 

17 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије  
(мастер економије) 

35 

Банкарски и финансијски менаџмент 

(мастер економије) 
62 

Економска политика и развој 
13 

Пословно управљање 

(мастер економије) 

 Модул: Стратегијски  финансијски менаџмент 

 Модул: Организација и менаџмент људских 

ресурса 

 Модул: Маркетинг менаџмент 

 Модул: Међународно пословање предузећа 

 Модул: Пословно комуницирање и односи с 

јавношћу 

 Модул: Трговина - менаџмент продаје и ланца 

снабдевања 

 Модул: Менаџмент у туризму 

 

 

 

 

 

40 

 

Квантитативна анализа 

(мастер економије) 

 Модул: Актуарство 

 Модул: Демографија 

 Модул: Економетрија 

 Модул: Информатика 

 Модул: Операциона истраживања 

 Модул: Статистика 

 

 

 

 

13 

 

Међународни економски односи 

(мастер економије) 
9 

Економија и менаџмент енергетике 

(мастер економије) 
11 

Квантитативне финансије (IMQF) 
21 



Кандидати који ће бити рангирани у оквиру квоте и желе да се упишу на мастер академске 

студије у обавези су да ШВ-20 образац попуне електронски путем на следећи начин: 

 

1. Приступите линку anketa.ekof.bg.ac.rs 

2. Попуните поља конкурсни број – ту треба ставити 4 цифре конкурсног броја са 

списка „Кандидати 2020“  

3. Корисничко име је ваш конкурсни број, а шифра ваш ЈМБГ 

 

Попуњавање је ОБАВЕЗНО пре подношења документације за упис.  

 

Неопходна документација за студенте који уписују први пут: 

 
1. Индекс – купити у скриптарници Факултета  

2. ШВ-20 образац -  купити у скриптарници Факултета 

3. Две истоветне фотографије димензија 4,5х3,5 сm. Неопходно је да кандидати пре 

уписа попуне ШВ образац и индекс, залепе слику на ШВ образац и у индекс 

(фолију која се добија уз индекс не лепити преко слике). 

4. Оверена копија (код нотара) дипломе или уверења о дипломирању (уколико 

кандидати нису предали приликом конкурисања оверене копије). 

5. Кандидати који имају страну високошколску исправу предају оригинал или 

оверену копију решења или потврде да је поступак признавања на Универзитету 

започет. 

6. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 

58.119,20 динара (уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, лични позив на 

број биће накнадно објављен). 

7. На име трошкова уписа и обавеза према Универзитету, сви студенти приликом 

уписа уплаћују на посебној уплатници 3.237,00 динара, на  рачун Факултета  број:  

840-1109666-73, позив на број 106. 

8. Уговор о студирању (преузети два примерка у скриптарници и попуњене предати 

на приликом уписа).  

 

Динамика уплата рата за школарину на мастер aкадемским студијама: 

I рата: 58.119,2 динара – приликом уписа 

II рата: 29.059,6 динара – до 15.01.2021. 

III рата: 29.059,6 динара – до 15.03.2021. 

IV рата: 29.059,6 динара – до 15.05.2021. 

V рата: 41.548,00 динара – у завршној фази студија 

 
Обавезно приликом уплате II, III и IV рате погледати задужење на персоналном налогу. 

За студенте из иностранства: Доказ о уплати школарине за стране студенте у износу од 

1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате уколико се 

плаћање врши у Србији (уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, лични позив на 

број биће накнадно објављени) 

 

 

 

 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Spisak0210.pdf


Неопходна документација за студенте који се поново рангирају: 
 

Електронски ШВ-20 образац и електронска пријава су обавезни као и осталим 

кандидатима. Поред тога:  

 

1. Индекс – купити у скриптарници Факултета  

2. ШВ-20 образац – купити у скриптарници Факултета 

3. Две истоветне фотографије димензија 4,5х3,5 сm. Неопходно је да кандидати пре 

уписа попуне ШВ образац и индекс, залепе слику на ШВ образац и у индекс 

(фолију која се добија уз индекс не лепити преко слике). 

4. Студенти су у обавези да измире сва дуговања из претходног периода, као и да 

упишу све неположене предмете (кандидати који су били на магистарским 

студијама уплату за неположене предмете плаћају након еквиваленције предмета). 

Кандидати који су били уписани на магистарске студије, а били су уписани и на 

мастер студије су у обавези да предају копију Решења о еквиваленцији предмета 

положених на магистарским студијама са Планом и програмом 2008. године на 

мастер академским студијама због усаглашавања свих положених предмета са 

Планом и програмом 2013. године. 

5. Уговор о студирању (преузети два примерка у скриптарници и попуњене предати 

на приликом уписа).  

 

Неопходне уплате 

 
1. Уплатницу од 11.871,00 динара (уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, 

позив на број 072) за Решење о поновном упису на Факултет и признавању раније 

положених испита. 

2. На име трошкова уписа и обавеза према Универзитету, сви студенти приликом 

уписа уплаћују на посебној уплатници 3.237,00 динара, на  рачун Факултета  број:  

840-1109666-73, позив на број 106. 

3. Ако кандидат није пријавио тему мастер рада неоходно је да уплати 11.220,00 

динара на рачун Факултета, позив на број 074. 

4. За оцену и одбрану мастер рада кандидат мора да уплати 30.328,00 динара за Оцену 

и одбрану мастер рада, позив на број 075. 

5. Уплатницу од 24.216,33 динара по неположеном предмету који вреди 7 ЕСПБ. 

Детаље неопходне за уплату ћемо накнадно објавити. 

 

Уплате по тачкама 1-4 неопходне су приликом уписа.  

 

Уплата по тачки 5. се може обавити до 15.12.2020. године.   

 

 


