
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ  
 
Економски факултет у Суботици поднeо је захтев Универзитету у Новом Саду за расписивање 
трећег конкурсног рока за упис студената на мастер академске студије у школској 2022/2023. 
години. Очекујемо доношење позитивне одлуке Сената Универзитета у Новом Саду на седници 
која ће бити одржана у четвртак, 24. новембра 2022. године, те обавештавамо све заинтересоване 
кандидате о слободним местима и датумима пријаве на конкурс: 
 
1. Број слободних места за упис студената: 
 
На Факултет се може уписати укупно 306 студената, и то: 
 
- 5 студената чије се образовање финансира из буџета  
- 301 самофинансирајућих студената 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм СУБОТИЦА НОВИ САД Укупно Буџет Самоф. Укупно Буџет Самоф. Укупно 
Студијски програми у трајању од једне године (два семестра)  - 60 ЕСПБ 

Агробизнис менаџмент 0 7 7 0 21 21 28 
Дигитални маркетинг 0 13 13 0 17 17 30 
Лидерство и менаџмент људских ресурса 0 5 5 0 15 15 20 
Финансијски и банкарски менаџмент 3 41 44 0 54 54 98 
Међународна економија и бизнис 0 17 17 0 20 20 37 
Мултиканална трговина 0 10 10 0 16 16 26 
Пословна информатика 2 12 14 0 21 21 35 
Рачуноводство и ревизија 0 14 14 0 18 18 32 
Укупно 5 119 124 0 182 182 306 
 
 2. Конкурсни рокови: 
 
- пријављивање кандидата:  

25. новембар 2022. године од 10.00 до 14.00 часова 
- полагање допунских програмских садржаја:  

28. новембар 2022. године у 10.00 часова 
- објављивање прелиминарне ранг-листе:  

28. новембар 2022. године  
- објављивање коначне ранг-листе:  

30. новембар 2022. године  
- упис кандидата:  

1. децембар 2022. године  
 

Напомена: У трећем конкурсном року могућа је једино лична пријава, на шалтеру Студентске 
службе Факултета. 
 
3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
 
Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни 
лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената: 
• личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне 

карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају 
фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид. 



• диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама, 
• доказ о уплати 7.300,00  динара за пријаву на Конкурс, на  рачун Факултета                      

број: 840-5334760-72. 
• за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 7.300,00 динара за 

полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72. 
 
Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из 
матичне књиге рођених. 
 
При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим 
случајевима, овереним фотокопијама. ���������e ���������� �� �� ������� ����������� ���� �� 
������ ����. 
 
Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици 
требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним 
академским студијама 
 
Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно 
треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно 
доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. 
Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак 
са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или 
завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно 
стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на 
Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, 
или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на 
основу које би се могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду 
оверену од стране факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу 
оцену.Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања 
кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава 
право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата. 
 
Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране 
факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања. 
 
4. Новчане накнаде: 
 

• накнада за пријаву на Конкурс: 7.300,00 динара 
• материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара 
• трошкови полагања допунских програмских садржаја: 7.300,00 динара 
• школарина: 

- за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара, за 
студенте стране држављане 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан уплате). 

5. Напомена: 
Контакт телефони за додатне информације: +381 24 628 090 ;  +381 24 628 124;  +381 24 628 086 
Интернет сајт Факултета: www.ef.uns.ac.rs 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ ОДОБРИО ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
БИЋЕ ПОСТАВЉЕНЕ НА САЈТУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, У ЧЕТВРТАК 
24. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ПОСЛЕ 15.00 ЧАСОВА. 


