ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
На основу члана 47 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31.05.2018.
године, а сходно Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018-др.
закон и 73/2018), и члану 74 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета доноси:
ПРАВИЛНИК
о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја
за упис на мастер академске студије
Члан 1
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- Мастер академских студија у седишту Факултета:
Међународна економија и бизнис (60 ЕСПБ)
Финансијски и банкарски менаџмент (60 ЕСПБ)
Агробизнис менаџмент (60 ЕСПБ)
Дигитални маркетинг (60 ЕСПБ)
Мултиканална трговина (60 ЕСПБ)
Пословна информатика (60 ЕСПБ)
Рачуноводство и ревизија (60 ЕСПБ)
Лидерство и менаџмент људских ресурса (60 ЕСПБ)

- Мастер академских студија у високошколској јединици ван седишта установе у Новом
Саду:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Међународна економија и бизнис (60 ЕСПБ)
Финансијски и банкарски менаџмент (60 ЕСПБ)
Агробизнис менаџмент (60 ЕСПБ)
Дигитални маркетинг (60 ЕСПБ)
Мултиканална трговина (60 ЕСПБ)
Пословна информатика (60 ЕСПБ)
Рачуноводство и ревизија (60 ЕСПБ)
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 2
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне
академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова:

•
•

•

на студијским програмима основних академских студија на Економском факултету
у Суботици,
на студијским програмима основних академских студија, ван Економског
факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике,
менаџмента или туризма,
на студијским програмима основних академских студија, ван Економског
факултета у Суботици, из осталих области, у оквиру следећих образовно-научних
поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или
техничко-технолошких наука.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је стекло VII-1
степен стручне спреме, односно завршило основне студије у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до ступања на снагу Закона о
високом образовању, под истим условима као кандидати из става 1. овог члана.
Члан 3
Кандидати који нису основне академске студије завршили на Економском факултету у
Суботици полажу испит којим доказују располагање неопходним знањима за наставак
студија на студијским програмима другог нивоа студија на Економском факултету у
Суботици.
Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван
Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике,
менаџмента или туризма, по слободном избору, полажу испит из два од следећих пет
предмета:
•
•
•
•
•

Економика предузећа,
Информационе технологије,
Макроекономија,
Микроекономија,
Принципи маркетинга,

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван
Економског факултета у Суботици, из осталих области у оквиру образовно-научних поља:
друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука, у обавези су да полажу предмете Макроекономија и Микроекономија.
Члан 4
Испит из допунских програмских садржаја полаже се у облику писменог теста, са по десет
питања из оба предмета. Одговори се вреднују на скали од 0 до 3 бода.
Време трајања испита из става 1. овог члана износи 120 минута, а датум се дефинише
Конкурсом за упис студената на мастер академске и докторске академске студије.
Члан 5
На испиту из допунских програмских садржаја кандидат може да стекне од 0 до 60 бодова.
Кандидат је успешно положио допунске програмске садржаје 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 из допунских
програмских садржаја, не може бити рангиран и нема право да се упише на мастер
академске студије Факултета.
Кандидат који успешно положи испит из допунских програмских садржаја може да
конкурише на све студијске програме другог нивоа студија Факултета за које је Конкурс
расписан.
Члан 6
Редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер академске студије утврђује се на
основу следећих критеријума:
•
•
•

опште просечне оцене остварене на основним студијама;
дужине студирања на основним академским студијама;
успеха на испиту из допунских програмских садржаја (за кандидате који су у
обавези да их полажу).

Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије, након
рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност има кандидат са
краћим временом студирања претходног нивоа студија.
Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна
према следећој формули:

К=

Просечна оцена током
студија
Максимална оцена
студија

х

Број месеци редовног
завршетка претходног
нивоа студија
Број месеци завршетка
претходног нивоа
студија

х

Број бодова са испита из
допунских програмских
садржаја*
Максимални број бодова
приликом полагања
допунских програмских
садржаја

х 100

* Приликом рангирања, кандидатима који су претходни ниво студија окончали на
Економском факултету у Суботици признаје се максималан број бодова који може
бити остварен у оквиру провере знања из допунских програмских садржаја (60
бодова).
Члан 7
Поступак полагања испита из допунских програмских садржаја и рангирање кандидата
спроводи Комисија за упис кандидата на мастер академске студије, у сарадњи са
Студенском службом.
Комисију из става 1. овог члана именује декан Факултета, а председник Комисије је
продекан за основне и мастер академске студије, по функцији. 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 8
Кандидат има право да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 36 сати
од објављивања исте. Приговор се може односити и на испит за проверу знања из
допунских програмских садржаја.

Приговор се подноси Комисији за упис кандидата на мастер академске студије, на чији
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од његовог пријема.
Кандидат има право да се обрати Савету Факултета писменом жалбом на решење декана.
Такву жалбу је кандидат дужан да преда лично на шалтеру Студентске службе Факултета
у року од 24 сата од пријема решења, а Савет Факултета је дужан да ту жалбу размотри у
року од два дана од њеног пријема.
Приговори који нису предати благовремено неће бити разматрани.
Члан 9
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 одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања,
до Конкурсом утврђеног броја.
Број студената који се финансирају из буџета, као и број самофинансирајућих студената,
утврђује се и објављује Конкурсом за упис студената на мастер академске и докторске
академске студије.
Члан 10
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима уписа и
начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије
бр. 01-337 од 25.01.2018. године.
Члан 11
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страници
Факултета.
Председник Наставно-научног већа

Проф. др Александар Грубор, декан
Број: 01-3500
Суботица, 15.11.2018. године
Одлука о изменама и допунама Правилника о условима уписа и начину полагања
допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије број 08-1440 од
12.5.2022. године, објављена 12.5.2022. године, ступила је на снагу 13.5.2022. године.
Пречишћен текст саставила Служба за опште и техничке послове, научни рад и
међународну сарадњу.
Декан Факултета
Проф. др Небојша Гвозденовић

