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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

 

На основу члана 102. Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и 

на основу члана 47. став 3.  и члана 79. Статута Економског факулетта у 

Суботици број: 01-1812 од дана: 31.5.2018. године, Наставно-научно веће 

факултета, дана 20.9.2018. године,  доноси: 

 

ПРАВИЛА УПИСА - ПРАВИЛА СТУДИЈА                                                                     

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 
 

Правило 1. 

 

Студенти могу да упишу школску 2018/2019. годину у периоду од 1.10.2018. до 

31.10.2018. године на шалтеру Студентске службе на локацији на којој 

студирају.  

 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из 

студијског програма. 

 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета 

колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до 

краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.  

 

Самофинансирајући студент опредељује се приликом уписа у школску годину, 

у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да 

се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског 

програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

 

 

Правило 2. – Студенти који уписују 2. годину основних академских студија 

 

Студенти уписани школске 2017/2018. године, за упис у другу годину студија 

морају да остваре најмање 37 ЕСПБ бодова, без обзира на статус у погледу 

финансирања. 

 

Изузетно, студенти који су у школској 2017/2018. години били у статусу обнове  

1. године студија, могу да упишу 2. годину студија уколико су остварили 

најмање 37 бодова у претходним годинама студирања. 

 

Студенти који су у школској 2017/2018. години остварили 48 ЕСПБ бодова, и 

испуњавају остале услове предвиђене Законом, конкуришу  за  студирање  на  

терет  буџета  у  школској  2018/2019. години попуњавањем Обрасца пријаве на 

Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2018/2019. години за 2, 3. 

и 4. годину основних академских студија (Конкурс као и Образац пријаве на 

конкурс, објављени су на сајту факултета). Попуњене Обрасце пријаве на Конкурс 
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студенти предају на шалтеру Студентске службе у периоду од 28.9.2018. до 

5.10.2018. године. По окончању  Конкурса,  Факултет  ће  објавити  Јединствене  

ранг  листе  за  сваки студијски програм на постојећим локацијама, сходно чему 

ће студенти даље студирање наставити на терет  буџета  или  у  статусу  

самофинансирајућег студента.  

 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 

текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној години 

финансирају из буџета.  

 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом нивоу студија. 

 

Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину 

студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 

остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у 

савлађивању студијског програма. 

 

Модел за рангирање је следећи: 

- приоритет у рангирању имају студенти који годину студија уписују у 

редовном броју школских година потребних за упис одређене године 

студија на основу доле наведених критеријума.  Након тога на ранг листу 

се додају студенти који студирају већи број година од редовно потребног 

броја школских година за упис одређене године студија, почев од мањег ка 

већем укупном броју школских година студирања, по редоследу који 

уважава доле наведене критеријуме рангирања.  

- први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у 

току студија,  

- други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је 

просечна оцена,  

- трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два 

критеријума) је датум полагања последњег испита. 

 

Упис ће се обавити у периоду од 11.10.2018. до 19.10.2018. године. 

 

Студенти  који  су  у  претходној  школској  години  остварили  мање  од  37 ЕСПБ 

бодова, у школској 2018/2019. години уписују ЕСПБ бодове неположених 

предмета из претходне школске године и  највише  38  ЕСПБ  бодова  из  наредне 

године, у статусу самофинансирајућег студента. 

 

Студенти који нису положили обавезне предмете прве године, исте поново  

уписују у школској 2018/2019. години. Предмети који су се реализовали у 

зимском семестру уписују се и плаћају приликом уписа у школску 2018/2019. 

годину, а предмете које су студенти слушали у летњем семестру школске 

2017/2018. године, а нису их положили, уписују без плаћања, такође при упису 

године. Уколико исте не положе у јануарско–фебруарском испитном року 

школске 2018/2019. године, студенти имају обавезу да потпишу анекс уговора о 
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плаћању школарине сходно броју  ЕСПБ бодова за те предмете, до почетка 

наставе у летњем семестру. 

 

Студенти који нису положили изборне предмете са прве године, могу исте 

поново да упишу или да се определе за друге изборне предмете. Наведене 

обавезе студенти имају  независно  да  ли  су  у  претходној  школској  години  

добили  потпис  од предметног наставника. Поново уписани предмети се 

евидентирају у индекс и реализују се предиспитне обавезе.  

 

Правило 3. – Студенти који уписују 3. годину основних академских студија 

 

Студенти уписани школске 2017/2018. године, за упис у трећу годину  студија  

морају  да  остваре  најмање  74  ЕСПБ  бода  у  претходне  две године  студија, 

односно најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години (оба услова 

морају бити испуњена), без обзира на статус у погледу финансирања.  Остварени  

бодови  могу  да  буду  на  предметима  прве  и/или  друге године. 

 

Изузетно, студенти који су у школској 2017/2018. години били у статусу обнове  

2. године студија, могу да упишу 3. годину студија уколико су остварили 

најмање 74 ЕСПБ бодова у претходним годинама студирања, без обавезе да се 

испуни и други услов од остварених 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. 

години. 

 

Студенти који су у школској 2017/2018. години остварили 48 ЕСПБ бодова, и 

испуњавају остале услове предвиђене Законом, конкуришу  за  студирање  на  

терет  буџета  у  школској  2018/2019. години попуњавањем Обрасца пријаве на 

Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2018/2019. години за 2, 3. 

и 4. годину основних академских студија (Конкурс као и Образац пријаве на 

конкурс, објављени су на сајту факултета). Попуњене Обрасце пријаве на Конкурс 

студенти предају на шалтеру Студентске службе у периоду од 28.9.2018. до 

5.10.2018. године. По окончању  Конкурса,  Факултет  ће  објавити  Јединствене  

ранг  листе  за  сваки студијски програм на постојећим локацијама, сходно чему 

ће студенти даље студирање наставити на терет  буџета  или  у  статусу  

самофинансирајућег студента.  

 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 

текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној години 

финансирају из буџета.  

 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом нивоу студија. 

 

Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину 

студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 

остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у 

савлађивању студијског програма. 
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Модел за рангирање је следећи: 

- приоритет у рангирању имају студенти који годину студија уписују у 

редовном броју школских година потребних за упис одређене године 

студија на основу доле наведених критеријума.  Након тога на ранг листу 

се додају студенти који студирају већи број година од редовно потребног 

броја школских година за упис одређене године студија, почев од мањег ка 

већем укупном броју школских година студирања, по редоследу који 

уважава доле наведене критеријуме рангирања.  

- први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у 

току студија,  

- други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је 

просечна оцена,  

- трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два 

критеријума) је датум полагања последњег испита. 

 

Упис ће се обавити у периоду од 11.10.2018. до 19.10.2018. године. 

 

Студенти  који  су  у  претходној  школској  години  остварили  мање  од  37 ЕСПБ 

бодова, у школској 2018/2019. години могу да упишу преостале ЕСПБ из  

претходне  школске  године  и  највише  42  ЕСПБ  бода  из  наредне године, у 

статусу самофинансирајућег студента. 

 

Студенти који нису положили обавезне предмете прве или друге године, исте 

поново  уписују у школској 2018/2019. години. Предмети који су се реализовали 

у зимском семестру уписују се и плаћају приликом уписа у школску 2018/2019. 

годину, а предмете које су студенти слушали у летњем семестру школске 

2017/2018. године, а нису их положили, уписују без плаћања, такође при упису 

године. Уколико исте не положе у јануарско–фебруарском испитном року 

школске 2018/2019. године, студенти имају обавезу да потпишу анекс уговора о 

плаћању школарине сходно броју  ЕСПБ бодова за те предмете, до почетка 

наставе у летњем семестру. 

 

Студенти који нису положили изборне предмете са прве или друге године, могу 

исте поново да упишу или да се определе за друге изборне предмете. 

Наведену обавезу студенти имају независно да ли су у претходној школској 

години добили потпис од предметног наставника. Поново уписани предмети 

евидентирају се у индекс и реализују се предиспитне обавезе.  

 

Правило 4. – Студенти који уписују 4. годину основних академских студија 

 

Студенти уписани школске 2017/2018. године, за упис у четврту годину  студија  

морају  да  остваре  најмање  111  ЕСПБ  бодова  у  претходне  три године  студија, 

односно најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години (оба услова 

морају бити испуњена) без обзира на статус у погледу финансирања.  Остварени  

бодови  могу  да  буду  на  предметима  прве  и/или  друге и/или треће године 

студија. 
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Изузетно, студенти који су у школској 2017/2018. години били у статусу обнове    

3. године студија, и који желе да упишу 4. годину основних академских студија, 

могу да упишу 4. годину студија уколико су остварили најмање 111 ЕСПБ бодова 

у претходне три године студирања, без обавезе да се испуни и други услов од 

остварених 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години. 

 

Студенти који су у школској 2017/2018. години остварили 48 ЕСПБ бодова, и 

испуњавају остале услове предвиђене Законом, конкуришу  за  студирање  на  

терет  буџета  у  школској  2018/2019. години попуњавањем Обрасца пријаве на 

Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2018/2019. години за 2, 3. 

и 4. годину основних академских студија (Конкурс као и Образац пријаве на 

конкурс, објављени су на сајту факултета). Попуњене Обрасце пријаве на Конкурс 

студенти предају на шалтеру Студентске службе у периоду од 28.9.2018. до 

5.10.2018. године. По окончању  Конкурса,  Факултет  ће  објавити  Јединствене  

ранг  листе  за  сваки студијски програм на постојећим локацијама, сходно чему 

ће студенти даље студирање наставити на терет  буџета  или  у  статусу  

самофинансирајућег студента.  

 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 

текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној години 

финансирају из буџета.  

 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом нивоу студија. 

 

Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину 

студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 

остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у 

савлађивању студијског програма. 

 

Модел за рангирање је следећи: 

- приоритет у рангирању имају студенти који годину студија уписују у 

редовном броју школских година потребних за упис одређене године 

студија на основу доле наведених критеријума.  Након тога на ранг листу 

се додају студенти који студирају већи број година од редовно потребног 

броја школских година за упис одређене године студија, почев од мањег ка 

већем укупном броју школских година студирања, по редоследу који 

уважава доле наведене критеријуме рангирања.  

- први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у 

току студија,  

- други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је 

просечна оцена,  

- трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два 

критеријума) је датум полагања последњег испита. 

 

Упис ће се обавити у периоду од 22.10.2018. до 31.10.2018. године. 
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Студенти који су у претходној школској години остварили мање од 37 ЕСПБ 

бодова, у  школској 2018/2019. години  могу  да  упишу  преостале  ЕСПБ  из 

претходне школске године и највише 42 ЕСПБ бода из наредне године, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

Студенти који нису положили обавезне предмете прве, друге или треће године, 

исте поново уписују у школској 2018/2019. години. Предмети који су се 

реализовали у зимском семестру уписују се и плаћају приликом уписа у школску 

2018/2019. годину, а предмете које су студенти слушали у летњем семестру 

школске 2017/2018. године, а нису их положили, уписују без плаћања, такође 

при упису године. Уколико исте не положе у јануарско–фебруарском испитном 

року школске 2018/2019. године, студенти имају обавезу да потпишу анекс 

уговора о плаћању школарине сходно броју  ЕСПБ бодова за те предмете, до 

почетка наставе у летњем семестру. 

 

Студенти који нису положили изборне предмете са прве, друге и треће године, 

могу исте поново да упишу или да се определе за друге изборне предмете. 

Наведену обавезу студенти имају независно да ли су у претходној школској 

години добили потпис од предметног наставника. Поново уписани предмети 

евидентирају се у индекс и реализују се предиспитне обавезе. 

 

Студенти, који су завршили трогодишње основне академске студије на 

Економском факултету у Суботици, у обиму од 180 ЕСПБ бодова,  могу да 

конкуришу за упис у 4. годину основних академских студија подносећи молбу за 

поновно стицање статуса студента и наставак студија по наставном плану из 

2014. године, коју предају на шалтеру Студентске службе током октобра месеца. 

Ови студенти уписују се у статусу самофинансирајућих студената. 

 

Правило 5. – упис за студенте мастер академских студија 

 

Студенти мастер академских студија, без обзира на статус финансирања у 

школској 2017/2018. години, уколико нису положили испите предвиђене 

наставним планом и програмом и одбранили мастер рад, а није им истекао 

Законом предвиђен број година студирања (Члан 109. Закона о високом 

образовању), у наредној школској години поново уписују неположене предмете 

из раније године и плаћају ЕСПБ бодове за исте, као и ЕСПБ бодове за 

неодбрањени мастер рад. Они своје студије настављају у статусу 

самофинансирајућег студента.  

 

Предмети који су се реализовали у зимском семестру уписују се и плаћају 

приликом уписа у школску 2018/2019. годину, а предмете које су студенти 

слушали у летњем семестру школске 2017/2018. године, а нису их положили, 

уписују без плаћања, такође при упису године. Уколико исте не положе у 

јануарско–фебруарском испитном року школске 2018/2019. године, студенти 

имају обавезу да потпишу анекс уговора о плаћању школарине сходно броју  
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ЕСПБ бодова за те предмете, до почетка наставе у летњем семестру. ЕСПБ 

бодови за мастер рад, евидентирају се и плаћају као и ЕСПБ бодови предмета из 

летњег семестра. 

 

Студенти који нису положили изборне предмете са прве године, могу исте 

поново да упишу или да се определе за друге изборне предмете. Наведене 

обавезе студенти имају  независно  да  ли  су  у  претходној  школској  години  

добили  потпис  од предметног наставника. Поново уписани предмети се 

евидентирају у индекс и реализују се предиспитне обавезе. 

 

Правило 6. – Поновно стицање статуса студента 

 

Студенти којима је престао статус студента на један од начина дефинисаним у 

члану 90. Статута Факултета, могу поново стећи статус студента на начин и под 

условима који су дефинисани у члану 91. и 92. Статута Факултета. Они се уписују 

у статусу самофинансирајућег студента и задржавају овај статус до краја студија, 

и не убрајају се у одобрени број студената за одређени студијски програм.  

 

Правило 7. 

 

Студенти завршне године основних академских студија, имају обавезу да ураде 

завршни, односно, дипломски рад. Активности израде дипломског рада 

дефинисане су одговарајућим Правилником:  

(линк: http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici-uputstva-formulari/zavrsni-

diplomski-master-radovi/zavrsni-diplomski-master-radovi.php ), а обухватају 

пријаву, израду и одбрану. ЕСПБ бодови завршног, односно, дипломског рада 

уплаћују се приликом уписа летњег семестра школске 2018/2019. године (након 

завршетка јануарско-фебруарског испитног рока). 

 

Правило 8. 

 

Студенти мастер академских студија, имају обавезу да ураде мастер рад. 

Активности израде мастер рада дефинисане су одговарајућим Правилником 

(линк: http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici-uputstva-formulari/zavrsni-

diplomski-master-radovi/zavrsni-diplomski-master-radovi.php ), а обухватају 

пријаву, израду и одбрану. ЕСПБ бодови мастер рада уплаћују се приликом уписа 

летњег семестра школске 2018/2019. године (након завршетка јануарско-

фебруарског испитног рока). 

 

Упис се врши у периоду од 1. до 31. октобра 2018. године. 

 

Студенти који до 31. октобра 2018. године не изврше упис у школску 

2018/2019. годину, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА.  

 


