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На основу 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - 
др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон) и члана 45 ст. 1 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 од 02. јуна 
2022. године, Наставно-научно веће Факултета на редовној седници одржаној дана 15. 
децембра 2022. године усваја следећи 
 
 

Правилник о методологији избора модула на основним академским 
студијама Економског Факултета у Суботици   

 

Члан 1. 
 
Овим Правилником се врши дефинисање процедуре и начин избора изборних подручја – 
модула (у даљем тексту: модула) на студијском програму Економија који се реализује на 
основним академским студијама Економског факултета у Суботици почев од школске 
2021/22 године (у даљем тексту: студијски програм Економија). 
 

Члан 2. 
 
Студенти уписани на другу годину студијског програма Економија бирају да похађају 
један од седам понуђених модула чија је реализација предвиђена наведеним студијским 
програмом. 
 
Избор модула се врши путем студентског web сервиса, у период, од 15. до 30. септембра 
текуће школске године. 
 

Члан 3. 
 
Број студената по модулима одређује се на основу процената од броја укупно уписаних 
студената на другу годину студијског програма Економија у текућој школској години са 
пресеком на дан 1. септембра, по следећој методологији: 
  
1. Локација Суботица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Локација Нови Сад 

 

Редни 
број 

Назив модула Проценат уписаних 
студената 

1 Финансијски и банкарски менаџмент 20% 
2 Маркетинг 20% 
3 Рачуноводство и ревизија 15% 
4 Менаџмент и бизнис 15% 
5 Међународна економија и бизнис 10% 
6 Агробизнис и рурални развој 10% 
7 Трговински маркетинг и менаџмент 10% 

Редни 
број 

Назив модула Проценат уписаних 
студената 

1 Финансијски и банкарски менаџмент 23% 
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Предвиђен број студената по модулима на студијском програму Економија се дефинише 
у Kонкурсу за упис модула, које доноси Наставно-научно веће Факултета. 

 
Члан 4. 

 
Због могућности већег интересовања за поједине модуле, у односу на дефинисан број 
студената, приликом опредељења студенти рангирају све понуђене модуле, по систему 
преференције. Студент бира модуле у оквиру локације на којој студира. 
 

Члан 5. 
 
У случају дефинисаном у члану 4, Студентска служба саставља ранг листу студената који 
су испунили услове за упис треће године студијског програма и који су извршили пријаву 
за поједине модуле, са приоритетом у рангирању за студенте који трећу годину 
студијског програма уписују у редовном броју школских година потребних за упис, 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 треће 
године студијског програма, почев од мањег ка већем укупном броју школских година 
студирања, по редоследу који уважава доле наведене критеријуме рангирања.  
 
Редослед кандидата на ранг листи, у оквиру истог броја школских година потребних за 
упис треће године студијског програма, утврђује се на основу следећих критеријума:  
 

1. Први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у току 
студија, 

 
2. Други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је просечна 

оцена, 
 

3. Трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два критеријума) 
је испитни рок у којем је студент положио последњи испит. 

 
Студенти који не изврше избор модула у предвиђеном року из члана 2, става 2, овог 
правилника, могу да се упишу само на оне модуле на које остане слободних места. 
 

Члан 6. 
 
Коначну ранг листу студената по модулима својим потписом оверава Декан Факултета 
најкасније до 15. октобра школске године за коју се врши рангирање и упис.  
 
Накнадне промене уписаних модула након извршеног рангирања у даљем току студија 
нису могуће. 
 

2 Маркетинг 20% 
3 Рачуноводство и ревизија 14% 
4 Међународна економија и бизнис 14% 
5 Менаџмент и бизнис  13% 
6 Агробизнис и рурални развој 8% 
7 Трговински маркетинг и менаџмент 8% 
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Члан 7. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 
Факултета. 

 
Број:01-3681 
Суботица, 15.12.2022. године 

          Председник Наставно-научног већа 
        

       Проф. др Небојша Гвозденовић, декан 


