
ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ПОПУЊАВАЊА 
ПРИЈАВНОГ ЛИСТА И НАЧИНА РАНГИРАЊА  

 
 
Поштовани будући бруцоши! 

 
У жељи да у што већој мери удовољимо вашим жељама и захтевима, истовремено решени да у потпуности 
испунимо своје законске обавезе у погледу састављања ранг-листе, молимо вас да пре уписивања бројева 1, 2 
и 3 на поједине линије пажљиво прочитате наредне редове, који представљају одговоре на најчешће 
постављена питања у вези са преференцијама (жељама) будућих бруцоша везаним за начин финансирања, 
локацију и студијски програм. Своје жеље саопштавате попуњавањем следеће рубрике: 

 

 

 

 

 

 

 
Саопштите Ваше преференције по питању 

финансирања, локације и студијског програма 
(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 

 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 
 

 

_____   Студирање на терет буџета 

_____   Студирање на одабраној локацији 

_____   Студирање на одабраном студијском програму 

 

 
1.  Чему служе преференције везане за финансирање, локацију и студијски програм? 
 

Економски Факултет у Суботици је поносан на велики број заинтересованих ученика средњих школа који желе 
да студирају на једном од постојећих студијских програма, на понуђеним локацијама Факултета. Преко пола 
века искуства је показало да будући бруцоши имају различите жеље: неки су одлучни да студирају изабрани 
студијски програм, сматрајући мање битним локацију и/или начин финансирања студија. Други преферирају 
студирање о трошку буџета, а мање им је важно на којој локацији или ком студијском програму ће своје 
школовање наставити. Постоје, наравно, и будући студенти који желе да студирају превасходно у Суботици, 
односно, у Новом Саду, и зарад локације су спремни да се одрекну студирања на терет буџета или 
преферираног студијског програма итд. Помоћу бројева 1, 2 и 3 уписаних на одговарајуће линије, саопштићете 
нам шта је за вас најважније -  да ли студирање на терет буџета, локација или студијски програм. Приликом 
састављања коначне ранг-листе, наш софтвер ће максимално уважити ваше жеље и захтеве, наравно, у мери 
у којој Ваши освојени бодови то буду омогућили. 

 
 
2.  Да ли су могуће измене у редоследу преференција након предаје пријавног листа или објављивања 
 прелиминарне или коначне ранг-листе? 

НЕ, на жалост, НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА ВРШИМО НАКНАДНЕ ИЗМЕНЕ - редови које читате су настали 
управо из тог разлога. Помоћу овог упутства желимо да искључимо потребу за било каквом накнадном 
променом са Ваше стране. 

 
3.  Како ради софтвер за састављање ранг-листе? 

Најпре се саставља јединствена ранг листа на основу критеријума укупног броја бодова (успех у средњој 
школи + бодови постигнути на пријемном испиту). Потом, софтвер редом, почев од најбоље пласираног 
кандидата ка мање успешнима, разматра који студијски програм, на којој локацији и на ком режиму студирања 
у највећој мери задовољава преференције кандидата. Кандидати који су остварили већи укупан број бодова 
имају више избора на располагању. 
 

4.  Примери: Следи објашњење неколико, случајно изабраних, могућности. 
 
 

� Молимо Вас, окрените лист 
 

На ове три линије морате распоредити 
сва три броја 1, 2 и 3, са следећим 
значењем: 
 
1 - најважније 
2 - друго по важности 

3 - најмање битно 



Пример 1: 
 
Претпоставимо, да је кандидат изабрао три студијска програма од седам понуђених и изразио спремност да студира на обе 
локације: 
 

Студије економије желим  
похађати на студијском програму  

(навести интересовање за студијски програм 
 у редоследу 1-8) 

 
� Напомена: Кандидат треба да изабере најмање један 

студијски програм. Економски факултет у Суботици 
препоручује, али не обавезује, да се изабере што више 

студијских програма. Избором већег броја студијских програма 
кандидат повећава своју шансу да се упише на Факултет. 

_  Аграрна економија и агробизнис 

_  Европска и међународна економија и бизнис 

_  Финансије, банкарство и осигурање 

1  Маркетинг 

_  Менаџмент 

_  Пословна информатика 

2  Рачуноводство и ревизија 

3  Трговина 

  

Предавања и вежбе желим слушати на локацији 
(навести редослед локација: 1 и 2) 

� Напомена: Кандидат треба да изабере најмање једну 
локацију. Економски факултет у Суботици препоручује, али не 
обавезује, да се изаберу обе локације. Избором обе локације 

кандидат повећава своју шансу да се упише на Факултет. 

 

1   Суботица 

2   Нови Сад 

 
Даље, пођимо од полазне претпоставке да је кандидату најважније да студира на терет буџета и да му је локација на којој ће 
студирати важнија од студијског програма: 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прoчитати  
приложено додатно објашњење! 

 
 

 
   1 Студирање на терет буџета 
   2 Студирање на одабраној локацији 
   3 Студирање на одабраном студијском програму 

 

Софтвер ће покушати да вам пронађе место на ранг-листама по следећем редоследу: 
 

1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
3. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
 

4. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
5. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
6. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
 

7. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
8. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
9. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
 

10. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
11. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 

 
Да је кандидат изабрао више студијских програма, било више комбинација које би софтвер узео у обзир. 
 
Пример 2:  Да је уз остале непромењене услове наведене у примеру 1 редослед преференција био 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 
  1 Студирање на терет буџета 
  3 Студирање на одабраној локацији 
  2 Студирање на одабраном студијском програму 

 

редослед ранг-листа на којима би Вам софтвер потражио слободно место је следећи: 
 
1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
 

3. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
4. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
 

5. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
6. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
 

7. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
8. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
 

9. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
10. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
 

11. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 
 
 

 



Пример 3:  Да је уз остале непромењене услове наведене у примеру 1 редослед преференција био 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 
 

 
  2 Студирање на терет буџета 
  1 Студирање на одабраној локацији 
  3 Студирање на одабраном студијском програму 

 

 
редослед листи на којима би Вам софтвер потражио слободно место је следећи: 
 

1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
3. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
 

4. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
5. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
6. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
 

7. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
8. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
9. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
 

10. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
11. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 

 
Пример 4:  Да је уз остале непромењене услове наведене у примеру 1 редослед преференција био 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 
 

 
  2 Студирање на терет буџета 
  3 Студирање на одабраној локацији 
  1 Студирање на одабраном студијском програму 

 

 
редослед ранг-листа на којима би Вам софтвер потражио слободно место је следећи: 
 

1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
3. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
4. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
 

5. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
6. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
7. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
8. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
 

9. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
10. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
11. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 

 
 

Пример 5:  Да је уз остале непромењене услове наведене у примеру 1 редослед преференција био 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 

 
  3 Студирање на терет буџета 
  1 Студирање на одабраној локацији 
  2 Студирање на одабраном студијском програму 

 

редослед ранг-листа на којима би Вам софтвер потражио слободно место је следећи: 
 

1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
 

3. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
4. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
 

5. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
6. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
 

7. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
8. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
 

9. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
10. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
 

11. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 

� Молимо Вас, окрените лист 



 

 
Пример 6:  Да је уз остале непромењене услове наведене у примеру 1 редослед преференција био 
 

Саопштите Ваше преференције по питању 
финансирања, локације и студијског програма 

(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије) 
 

� Напомена: обавезно прочитати  
приложено додатно објашњење! 

 
 

 
  3 Студирање на терет буџета 
  2 Студирање на одабраној локацији 
  1 Студирање на одабраном студијском програму 

 

 
редослед ранг-листа на којима би Вам софтвер потражио слободно место је следећи: 
 

1. студијски програм Маркетинг, буџет, Суботица 
2. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Суботица 
 

3. студијски програм Маркетинг, буџет, Нови Сад 
4. студијски програм Маркетинг, самофинансирање, Нови Сад 
 

5. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Суботица 
6. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Суботица 
 

7. студијски програм Рачуноводство и ревизија, буџет, Нови Сад 
8. студијски програм Рачуноводство и ревизија, самофинансирање, Нови Сад 
 

9. студијски програм Трговина, буџет, Суботица 
10. студијски програм Трговина, самофинансирање, Суботица 
 

11. студијски програм Трговина, буџет, Нови Сад 
12. студијски програм Трговина, самофинансирање, Нови Сад 

 
Надамо се да су вам претходна објашњења помогла у сагледавању значаја ваше одлуке о преференцијама везаним за 
начин финансирања, локацију и студијски програм. 
 
 
 

 
 
 
 

Желимо Вам много успеха! 
 

 
 
 
 
Својим потписом потврђуjем да сам прочитао ово додатно објашњење, у потпуности га схватио/ла и сложио/ла се са 
правилима креирања прелиминарне и коначне ранг-листе. 
 

Место и датум   Својеручни потпис кандидата 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


