
 

На основу члана 102 и 103 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и 
на основу чланова 47 и 79 Статута Економског факулетта у Суботици број:  01-1812 
од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно веће факултета доноси: 

 

Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2019/2020. 

години, за II, III и IV годину основних академских студија 

 

Студент који у школској 2018/2019. години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се 

у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног 

броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом 

образовању.  

 

На конкурсу за финансирање студија из буџета могу да учествују сви студенти 

Економског факултета који су испунили Законом дефинисане услове, без обзира на 

статус у погледу начина финансирања који су имали у школској 2018/2019. години. 

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. 
 

Студенти конкуришу и рангирају се искључиво у оквиру студијског програма и 

локације студирања. 

 

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

 

Број студената који се финансирају из буџета на Економском факултету у Суботици 

на другој години основних академских студија, распоређен по студијским 

програмима и локацијама приказан је у следећој табели: 
 

 

 

 

 

 



Студијски програм Суботица Нови Сад Укупно 

Буџет Буџет 

Аграрна економија и агробизнис 21 19 40 

Европска и међународна економија и бизнис 24 40 64 

Финансије, банкарство и осигурање 52 44 96 

Маркетинг 43 35 78 

Менаџмент 22 18 40 

Пословна информатика 24 44 68 

Рачуноводство и ревизија 31 29 60 

Трговина 17 15 32 

Укупно 234 244 478 

Број буџетских места на студијском програму Међународна и европска економија и 

бизнис за другу годину студија на Одељењу Факултета у Бујановцу је 108. 

Број студената који се финансирају из буџета на Економском факултету у Суботици 

на трећој години основних академских студија, распоређен по студијским 

програмима и локацијама приказан је у следећој табели: 

  

Број буџетских места на студијском програму Рачуноводство и ревизија за трећу 

годину студија на Одељењу Факултета у Бујановцу је 129. 

Број студената који се финансирају из буџета на Економском факултету у Суботици 

на четвртој години основних академских студија, распоређен по студијским 

програмима и локацијама приказан је у следећој табели: 
 

Студијски програм Суботица Нови Сад Укупно 

Буџет Буџет 

Аграрна економија и агробизнис 31 28 59 

Европска и међународна економија и бизнис 35 57 92 

Финансије, банкарство и осигурање 81 74 155 

Маркетинг 57 50 107 

Менаџмент 31 26 57 

Пословни информациони системи 35 33 68 

Рачуноводство и ревизија 38 36 74 

Трговина 24 22 46 

Укупно 332 326 658 

 

Студијски програм Суботица Нови Сад Укупно 

Буџет Буџет 

Аграрна економија и агробизнис 26 23 49 

Европска и међународна економија и бизнис 29 47 76 

Финансије, банкарство и осигурање 62 53 115 

Маркетинг 52 42 94 

Менаџмент 26 22 48 

Пословна информатика 29 53 82 

Рачуноводство и ревизија 37 34 71 

Трговина 20 19 39 

Укупно 281 293 574 



Број буџетских места на студијском програму Аграрна економија и агробизнис за 

четврту годину студија на Одељењу Факултета у Бујановцу је 119.  
 

Конкурсни рокови: 

 

Након завршеног испитног рока Септембар 2, извшиће се аутоматско генерисање и 

објављивање ранг листа по годинама студија, студијским програмима и локацијама 

студирања. На студентском веб сервису студенти могу да погледају положене испите 

и да уколико уоче неслагање са стварним стањем, проблем пријаве Студентској 

служби, најкасније до 4. октобра 2019. године, лично на шалтеру службе или путем 

електронске поште stslsu@ef.uns.ac.rs , након чега ће прелиминарне ранг листе бити 

објављене на сајту Факултета. Приговор на прелиминарне ранг листе ће бити могућ у 

року од 24 часа од објављивања истих. 

 

Упис студената ће се вршити након објављивања коначних ранг листа по студијским 

програмима и локацијама, након чега накнадни приговори на коначну ранг листу 

неће бити могуће уважити. 

 

 

 

 

 

      Председник Наставно-научног већа 

 

      Проф. др Александар Грубор, декан 

 

 

 

Број: 08-2506 

Дана: 5. септембра 2019. године 

 
 


