
Предаја документације за трећи уписни круг. У оквиру трећег уписног рока за 

мастер академске студије школске 2018/19. године, на слободна места, моћи ће да 

аплицирају кандидати који су студије првог степена завршили до 30.09.2018. 

године, тако што ће потребну документацију предати у канц. 128 (I спрат), 

25.10.2018. године од 13:00 до 15:00 часова. 

 

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

страни.  
 

Документа, која се поднесе приликом конкурисања су: 

 попуњена конкурсна пријава – преузета са сајта Факултета  

 попуњена изјава о коришћењу личних података - преузета са сајта 

Факултета  

 оверена копија дипломе или уверења о дипломирању (кандидати који су 

дипломирали на Економском факултету у Београду не треба да оверавају 

диплому или уверење). Уколико су кандидати били у статусу мировања 

током студирања основних академских студија прилажу и решење о 

мировању. 

 уверење о положеним испитима са основних студија за кандидате који нису 

дипломирали на Економском факултету у Београду 

 извод из матичне књиге рођених 

 доказ о уплати за полагање пријемног испита на текући рачун Факултета 

840-1109666-73 са позивом на бр. 072 за пријемни испит за четири предмета 

у износу од 9.900,00 дин  

 

 

Кандидати који се налазе испод квоте за упис у првом уписном кругу или нису 

имали могућност да се упишу на жељени студијски програм, моћи ће у трећем 

уписном кругу да конкуришу на слободна места свих студијских програма. 

Документа, која тада поднесе приликом конкурисања у другом кругу су: 

 попуњена конкурсна пријава – преузета на сајту Факултета  

 попуњена изјава о коришћењу личних података - преузета на сајту    Факултета  

 

Прелиминарна ранг листа трећег конкурсног круга, за упис на мастер академске 

студије, се очекује 26.10.2018. године у преподневним часовима. Студенти који 

буду имали примедбе, моћи ће да их доставе, 26.10.2018. год. од 13ч до 14ч у 

канцеларији 128 (I спрат).  

 

Коначна ранг листа се очекује 29.10.2018. године у послеподневним часовима. 

Предаја документације за упис, као и упис, ће се обавити у уторак 30.10.2018. 

године у 14ч, канцеларија 129 (I спрат). 

  

  
 



 

Назив студијског програма 
Број 

слободних 

места 

Економска анализа  и политика  
(мастер економије) 

15 

Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије  
(мастер економије) 

2 

Банкарски и финансијски менаџмент 

(мастер економије) 
42 

Економска политика и развој 
15 

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 

 

 

 

 

 

0 

Квантитативна анализа 

(мастер економије) 

 Модул: Актуарство 

 Модул: Демографија 

 Модул: Економетрија 

 Модул: Информатика 

 Модул: Операциона истраживања 

 Модул: Статистика 

 

 

 

 

 

4 

Међународни економски односи 

(мастер економије) 
0 

Економија и менаџмент енергетике 

(мастер економије) 
8 

Макроекономија привреда у транзицији  

(мастер економије) – међународни мастер програм 

са Универзитетом у Ници 

20 

 

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 2018“  

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

 

Попуњавање је ОБАВЕЗНО пре подношења документације за упис.  
 

Потребна документација за упис: 

 

1. Индекс – купити на Скриптарници Факултета  

2. Две истоветне фотографије  

3. ШВ -20 образац -  купити на Скриптарници Факултета 

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

кандидати нису предали приликом конкурисања оверене копије). 

5. Оригинал извода из матичне књиге рођених или оверена фотокопија 

уколико кандидати нису предали приликом конкурса 

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

износу од 42.000,00 динара (уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, 

лични позив на број-видети на листи Кандидати 2018 мастер) 

7. 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, 

уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, лични позив на број-видети на 

листи Кандидата) 

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

(буџетски и самофинансирајући) приликом уписа уплаћују на посебној 

уплатници 3.000 динара , на  рачун Факултета  број:  840-1109666-73, позив 

на број 106 

9. Уговор о студирању (преузети два примерка на Скриптарници и попуњене 

предати на приликом уписа). 

 

Кандидати су у обавези да попуне ШВО образац и индекс, залепе слику у индекс 

(фолију која се добија уз индекс не лепити преко слике) и на ШВО образац пре 

предаје документације. 

 

Кандидати који су страни држављани не могу се уписати на терет буџета 

Републике Србије на мастер академске студије школске 2018/19. године. Потребно 

је да поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску 2018/19. годину и да 

владају српским језиком.  Школарина за мастер академске студије износи 1.500 

евра за стране студенте. Кандидати који се уписују са претходно остварених 300 

ЕСПБ или завршених пет година академских студија, такође се не могу уписати на 

терет буџета.  

 

Динамика уплата рата за школарину на мастер академским студијама (мастер): 

I рата : 42.000,00 динара – приликом уписа  

II рата: 30.880,00 динара – до 15.01.2019. 



III рата: 30.880,00 динара – до 15.03.2019. 

IV рата: 30.880,00 динара – до 15.05.2019. 

 

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

персоналном налогу. 

 

У евентуално обновљеној години студија, школске 2019/20. године, сви студенти 

су у обавези да регулишу статус при чему плаћају део школарине за предмете које 

нису положили у текућој школској години, сходно вредности збира њихових 

ЕСПБ, изузимајући мастер рад. 

 

Уз индексе ће студенти добити упутство за приступање свом налогу на web сервису 

на коме ће бирати своје изборне предмете, измиривати своје финансијске обавезе 

по питању рата школарине и пријављивати испите у терминима који ће пре 

испитних рокова бити на сајту мастер академских студија.   

 

Преостале трошкове током студирања студенти треба да уплате искључиво на 

текући рачун факултета 840-1109666-73 са позивом на број: 

  

072 – за накнадну пријаву испита, као и за излажење на испит више од три пута и др. 

074 – за пријаву теме мастер рада 

075 – за оцену и одбрану мастер рада 

076 – за израду дипломе 

 

Студенти могу пријавити тему мастер рада након што остваре 21 ЕСПБ. Буџетски 

студенти у првој години студирања не плаћају пријаву за оцену и одбрану мастер 

рада. Преостале информације везане за процедуре и правила на мастер академским 

студијама студенти могу видети и на линку: 

 

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

 

Изборни предмети се бирају приликом уписа из оба семестра. Самим програмом 

је условљен одабир одређеног изборног предмета. Постоји могућност да се изабере 

један предмет са било ког другог студијског програма у складу са упутством на 

линку 

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

 

Студенти који желе да изаберу један предмет са било ког другог студијског 

програма, попуниће образац који ће прузети на Скриптарници Факултета и предати 

приликом уписа. 

 

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

