
 
 

 

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 је понедељак 25.10.2021. 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. 
 

 

Понедељак 

25.10.2021. 

 

Место: 

Шалтер 

(приземље 

Факултета) 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

• Пословно управљање – 10:00 часова првих пет 

по рангу 

• Пословно управљање – 10:15 часова од 6. до 

10. места по рангу 

• Пословно управљање – 10:30 часова од 11. до 

15. места по рангу 

• Пословно управљање – 10:45 часова од 16. до 

20. места по рангу 

• Пословно управљање – 11:00 часова од 21. до 

25. места по рангу 

• Пословно управљање – 11:15 часова од 26. до 

30. места по рангу 

• Пословно управљање – 11:30 часова од 31. до 

35. места по рангу 

• Пословно управљање – 11:45 часова од 36. до 

40. места по рангу 

• Пословно управљање – 12:00 часова од 41. до 

45. места по рангу 

• Пословно управљање – 12:15 часова од 45. 

надаље 

• Квантитативна анализа – 12:30 часова првих 

пет по рангу 

• Квантитативна анализа – 12:45 часова од 06. 

надаље 

• Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије – 13:00 часова првих пет по рангу 

• Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије – 13:15 часова од 6. до 10. места по 

рангу 

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 ОВДЕ) 

 

Password: ЈМБГ 

 

Без попуњеног обрасца 

упис неће бити могућ. 

Обратите пажњу и на 

неопходна документа за 

упис наведена испод. 

https://prijava.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Kandidatski-pozivi-na-broj.xlsx


• Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије – 13:30 часова од 11. до 15. места по 

рангу 

• Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије – 13:45 часова од 16. до 20. места по 

рангу 

• Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије – 14:00 часова од 21. надаље 

• Међународни економски односи – 14:15 

часова првих пет по рангу 

• Међународни економски односи – 14:30 

часова од 6. надаље 

• Економија и менаџмент енергетике – 14:45 

часова прва три по рангу 

• Банкарски и финансијски менаџмент – 15:00 

часова првих пет по рангу 

• Банкарски и финансијски менаџмент – 15:15 

часова од 6. до 10. места по рангу 

• Банкарски и финансијски менаџмент – 15:30 

часова од 11. надаље 

• Економска анализа и политика – 15:45 часова 

прва два по рангу 

• Економска политика и одрживи развој – 16:00 

часова прва четири по рангу 

 

  

 
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 4,5х3,5сm. 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 и додатка дипломи. Само уколико кандидат нема диплому 

може приложити уверење 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, уз обавезу да коначно 

Решење о нострификацији доставе накнадно Факултету. 

6. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 37.369,20 

динара (уплатити на рачун Факултета 840-1109666-73, лични позив на број можете погледати 

ОВДЕ. 

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).  

 

За студенте из иностранства: Доказ о уплати школарине за стране студенте у износу од 2.000 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 биће накнадно објављени) 
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Kandidatski-pozivi-na-broj.xlsx
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Spisak0210.pdf


Динамика уплата рата за школарину на мастер академским студијама: 

I рата: 37.369,2 динара – приликом уписа 

II рата: 37.369,2 динара – до 15.12.2021. 

III рата: 37.369,2 динара – до 15.02.2022. 

IV рата: 37.369,2 динара – до 15.04.2022. 

V рата: 37.369,2 динара – до 15.06.2022. 

Обавезно приликом уплате наредних рата погледати задужење на личном налогу. 
 

Неопходна документација за студенте који су изгубили статус: 
 

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

тога неопходно је донети и:  

 

1. Индекс (купити у скриптарници Факултета)  

2. ШВ-20 образац (купити у скриптарници Факултета) 

3. Две истоветне фотографије димензија 4,5х3,5 сm.  

4. 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). 

5. 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. или 2013. године на мастер академским студијама због 

усаглашавања свих положених предмета са Планом и програмом 2020. године. 

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

приликом уписа).  
 

ВАЖНО: 

 

7. Због промене акредитације, студенти се могу уписати само на нове програме. Услед 

промене курикулума студенти морају да поднесу попуњен Захтев за признавање активности 

на мастер академским студијама приликом уписа. Захтев можете преузети ОВДЕ. Унутар 

документа налази се даљи низ докумената који треба да служе као помоћ при попуњавању.  
 

Неопходне уплате за студенте који су изгубили статус: 

 

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. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од петине висине ваше школарине (уплатити на 

рачун Факултета 840-1109666-73, лични позив на број можете погледати ОВДЕ. 

 

Висина школарине 

 

Висина школарине зависи од броја преосталих ЕСПБ. Износ једног ЕСПБ је 3114,1 динара.   

 

1. Сваки неположени предмет вреди 7 ЕСПБ. 

2. Стручна пракса у новом курикулуму је обавезна и износи 3 ЕСПБ. 

3. Мастер рад вреди 15 ЕСПБ. Међутим, ако кандидат у досадашњем току студија има одобрен 

Захтев за одобрење теме мастер рада за школарину рачуна да мастер рад износи 10 ЕСПБ. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Zahtev-za-priznavanje-aktivnosti-na-master-akademskim-studijama.docx
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Kandidatski-pozivi-na-broj.xlsx


 

Динамика уплата рата за школарину на мастер академским студијама: 

I рата: 20% ваше висине школарине – приликом уписа 

II рата: 20% ваше висине школарине – до 15.12.2021. 

III рата: 20% ваше висине школарине – до 15.02.2022. 

IV рата: 20% ваше висине школарине – до 15.04.2022. 

V рата: 20% ваше висине школарине – до 15.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


