
 
 

 

УПИС КАНДИДАТА НА САМОФИНАНСИРАЈУЋА МЕСТА 

 

I ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА   

 

 

II УПИС КАНДИДАТА (НАКОН ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ) 
 

Оквирни план прозивке за упис самофинансирајућих кандидата по студијским програмима можете 

видети у табели. Планирани дан je уторак 10.11.2020. Иако сте се пријавили електронски, неопходно 

је да дођете на упис.  

 

ВАЖНО: Непојављивањем у заказаном термину, као и након извршене прозивке, кандидат губи 

право уписа. Прозивка се врши по редоследу на коначној ранг листи. 
 

 

Уторак 

10.11.2020. 

 

Место: 

Канцеларија 

131 (први 

спрат) 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

 

 

 Банкарски и финансијски 

менаџмент – 12:00 часова  

 Економска политика и 

развој – 12:15 часова  

 Квантитативне финансије 

– IMQF– 12:30 часова  

 

 

 

НЕОПХОДНА АКТИВНОСТ ПРЕ ДОЛАСКА 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезно попуните електронски ШВ-20 образац 

на линку https://prijava.ekof.bg.ac.rs/ 

 

Username: Конкурсни број (четири цифре које 

можете видети  http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/Spiska_3_rok_master20.pdf 

 

Password: ЈМБГ 

 

Без попуњеног обрасца упис неће бити могућ. 

Обратите пажњу и на неопходна документа за 

упис наведена испод. 

  

 

 
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. 

https://prijava.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/10/Spiska_3_rok_master20.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/10/Spiska_3_rok_master20.pdf


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) 

 

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.   

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

