
На основу чланова 47 и 74 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. 

маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 
2020. године, а сходно члановима 6 и 65 Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“ 

бр. 88/17, 27/2018, …, 67/2021), Наставно-научно веће Економског факултета у Суботици, 

на седници одржаној 12. маја 2022. године, доноси: 

 
Одлуку о изменама и допунама 

 Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја 
за упис на мастер академске студије 

 

Члан 1 

 

Овом одлуком врше се измене и допуне Правилника о условима уписа и начину полагања 

допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије бр: 01-3500 од 

15.11.2018. године. 

 

Члан 2 

 

Члан 1 мења се и гласи: 

 

„Овим Правилником утврђују се услови уписа, начин полагања допунских програмских 

садржаја и рангирање кандидата за упис мастер академских студија на Економском 

факултету у Суботици (у даљем тексту: Факултет), и то: 

 

 - Мастер академских студија у седишту Факултета: 
1. Међународна економија и бизнис (60 ЕСПБ) 

2. Финансијски и банкарски менаџмент (60 ЕСПБ) 

3. Агробизнис менаџмент (60 ЕСПБ) 

4. Дигитални маркетинг (60 ЕСПБ) 

5. Мултиканална трговина (60 ЕСПБ) 

6. Пословна информатика (60 ЕСПБ) 

7. Рачуноводство и ревизија (60 ЕСПБ) 

8. Лидерство и менаџмент људских ресурса (60 ЕСПБ) 

 

- Мастер академских студија у високошколској јединици ван седишта установе у 

Новом Саду: 

 

1. Међународна економија и бизнис (60 ЕСПБ) 

2. Финансијски и банкарски менаџмент (60 ЕСПБ) 

3. Агробизнис менаџмент (60 ЕСПБ) 

4. Дигитални маркетинг (60 ЕСПБ) 

5. Мултиканална трговина (60 ЕСПБ) 

6. Пословна информатика (60 ЕСПБ) 

7. Рачуноводство и ревизија (60 ЕСПБ) 

8. Лидерство и менаџмент људских ресурса (60 ЕСПБ) 

 



- Мастер академских студија у високошколској јединици ван седишта установе у 

Бујановцу: 

 

1. Маркетинг (60 ЕСПБ) 

2. Финансије, банкарство и осигурање (60 ЕСПБ)“. 

 

Члан 3 

 

У члану 6 ставу 3, мења се формула и гласи: 

 
            Просечна оцена током                 Број месеци редовног завршетка                 Број бодова са испита из  

                      студија                                      претходног нивоа студија                  допунских програмских садржаја* 

К=------------------------------ х -----------------------------    х   ---------------------------------  х 100 
            Максимална оцена                             Број месеци завршетка                          Максимални број бодова  

                     студија                                      претходног нивоа студија                          приликом полагања  

               допунских програмских садржаја 

 

     

Члан 4 

 

Измене и допуне Правилника ступају на снагу наредног дана од дана објављивања. 

 

Одлука се објављује на интернет страници Факултета. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Имајући у виду студијске програме које Факултет изводи у складу са Дозволом за рад 

издатом од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност у Новом Саду број 142-022-495/2021-02 од 10.9.2021. 

године, као и да су правила уписа за студијски програм мастер академских студија 

„Напредна аналитика података у бизнису“ ближе уређена посебним правилником 

(Правилник о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије - 

студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“), Наставно-научно веће 
Факултета је на основу чланова 47 и 74 Статута Факултета, донело одлуку као у 

диспозитиву. 

 

Број: 08-1440 

У Суботици, дана 12. маја 2022. године 

       Председник Наставно-научног већа 

 

       Проф. др Небојша Гвозденовић 


