
 

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: 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије - студијски програм 

„Напредна аналитика података у бизнису“ 

 

Члан 1 

 

Овим Правилником утврђују се услови уписа, начин полагања испита за проверу знања и 

рангирање кандидата за упис студената на студијски програм интердисциплинарних мастер 

академских студија „Напредна аналитика података у бизнису“ (у даљем тексту: АДА мастер 

студије), на Економском факултету у Суботици (у даљем тексту: Факултет).  

Наведени студијски програм организује се у трајању од две године (четири семестра), у 

обиму од 120 ЕСПБ бодова.  

 

Члан 2 

 

У прву годину АДА мастер студија може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије у трајању од најмање три године и обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у 

трајању од најмање четири године и обима од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно лице које 

има завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16). 

Лице из става 1 овог члана може да се упише на студијски програм АДА мастер студија ако 

се пријавило на јавни конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним овим Правилником 

оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг-листи пријављених кандидата које је у 

оквиру броја утврђеног за упис на студијски програм АДА мастер студија. 

 

Члан 3 

 

Кандидат који се уписује на студијски програм АДА мастер студија мора поседовати 

задовољавајуће језичке компетенције из енглеског језика, које се доказују сертификатом IELTS 

(потребан минимални резултат: 6.0), TOEFL (минималан потребан резултат: на компјутерском тесту: 



210, на папиру: 547, на интернет тесту: 78), Кембриџ испит (потребан ниво: FCE) или другим 

међународно признатим сертификатом.  

За кандидате којима је енглески матерњи језик или су претходни ниво студија успешно 

завршили на енглеском језику, није неопходан доказ о знању језика. 

Кандидат који не приложи сертификат из става 1 овог члана, али приложи доказ да се 

пријавио на тест за стицање међународно признатог сертификата из енглеског језика и да је 

термин провере заказан после дана који представља крајњи рок за пријаву на конкурс, има 

право условног уписа на АДА мастер студије. У случају ако кандидат не положи тест, 

односно не стекне одговарајући сертификат до дана одређеног за почетак наставе, сматраће 

се да условни упис није ни извршен и да кандидат не испуњава услове конкурса.  

 

Члан 4 

 

Лице које је ималац стране високошколске исправе може да конкурише за упис на АДА 

студијски програм ако приложи решење о признавању иностране јавне исправе издато од 

стране Универзитета у Новом Саду. 

У случају ако поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока 

за подношење пријаве на конкурс, а кандидат приложи потврду о покренутом поступку пред 

Универзитетом у Новом Саду, пријава ће се сматрати потпуном али је кандидат дужан да до 

уписа приложи решење о признавању иностране јавне исправе да би испунио услов за упис 

на АДА студијски програм.  

 

Члан 5 

 

Приликом расписивања јавног конкурса за упис студената на студијски програм АДА мастер 

студија (у даљем тексту: Конкурс), Декан именује комисију за упис кандидата на студијски 

програм АДА мастер студија (у  даљем тексту: Комисија), која оцењује да ли су пријаве 

кандидата потпуне, дозвољене и благовремене, те у сарадњи са Студентском службом, 

спроводи поступак полагања испита ради провере знања и рангирање кандидата. 

Председник Комисије је продекан за основне и мастер академске студије, по функцији. 

 

Члан 6 

 

Кандидат за упис на студијски програм АДА мастер студија полаже испит ради провере 

знања (у даљем тексту: испит). 

Испит се полаже из два предмета, које кандидат бира са листе од следећа три предмета: 

• Математика 



• Статистика 

• Пословна информатика 

Испит се полаже у облику писаног теста, на српском или енглеском језику, са по десет 

питања из оба предмета. Одговори се вреднују на скали од 0 до 3 бода. 

Време трајања испита износи 120 минута, а датум се дефинише Конкурсом. 

 

Члан 7 

 

На испиту кандидат може да стекне од 0 до 60 бодова. 

Кандидат је успешно положио испит уколико освоји најмање 14 бодова на испиту, при чему 

број бодова на једном предмету не може бити мањи од 5. Уколико кандидат не покаже 

задовољавајући успех приликом провере знања, не може бити рангиран и нема право да се 

упише на АДА мастер студије. 

 

Члан 8 

 

Редослед кандидата на ранг-листи за упис на АДА мастер студије утврђује се на основу 

следећих критеријума: 

• опште просечне оцене остварене на основним студијама; 

• дужине студирања на основним академским студијама; 

• успеха на испиту. 

Ранг-листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према 

следећој формули: 

 
                         Просечна оцена остварена              Број месеци редовног завршетка           

                            на основним студијама                  основних академских студија              Број остварених бодова на испиту 

К= ------------------------------ х -----------------------------      х  -------------------------------------- х 100 
Максимална оцена                             Број месеци завршетка                    Максималан број бодова на испиту 

                                                                                      основних академских студија 

 

Ако више кандидата који су се пријавили за упис на АДА мастер студије, након рангирања, 

имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност на ранг-листи у односу на друге 

једнако вредноване кандидате има кандидат са већим бројем бодова остварених на испиту, у 

случају једнаког броја остварених бодова на испиту, предност има кандидат са краћим 

трајањем студирања на основним студијама. 

 

Члан 9 



 

 

У роковима који су дефинисани Конкурсом, Комисија сачињава прелиминарну ранг-листу 

пријављених кандидата, која се, након што је потпише декан Факултета, објављује на 

огласној табли и интернет страници Факултета. 

 

Члан 10 

 

Кандидат има право да поднесе приговор на прелиминарну ранг-листу у року од 36 сати од 

објављивања исте.  

Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року 

од 24 сата од његовог пријема. 

Против решења декана, кандидат има право жалбе, која се подноси лично на шалтеру 

Студентске службе факултета, у року од 24 сата од пријема решења.  

О жалби одлучује Савет Факултета у року од два дана од њеног пријема.  

Приговори који нису предати благовремено неће бити разматрани. 

 

Члан 11 

 

Ако се кандидат који је на основу коначне ранг-листе стекао услов за упис не упише у 

предвиђеном року, право уписа стиче први следећи кандидат према редоследу утврђеном 

на коначној ранг-листи до Конкурсом утврђеног броја. 

Број студената који се финансирају из буџета, као и број самофинансирајућих студената, 

утврђује се и објављује Конкурсом. 

 

Члан 12 

 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

Правилник се објављује на Интернет страници Факултета. 

 

Број: 01- 1435 

Суботица, 12. маја 2022. године 

          Председник Наставно-научног већа 

       ________________________________ 

             Проф. др Небојша Гвозденовић 


