
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 
 

Слободна места за упис студената на I годину основних академских 
студија у школској 2020/2021. години за други конкурсни рок 

 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
Број слободних места за упис студената 
 
На Факултет се може уписати укупно 57 студента, и то: 
 
- 29 студената чије се образовање финансира из буџета  
- 28 самофинансирајућих студената 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 
 

Студијски програм 
СУБОТИЦА НОВИ САД БУЈАНОВАЦ 

Укупно  Буџет Самоф. Буџет Самоф. Буџет 

Аграрна економија и агробизнис 0 1 0 1  2 
Европска и међународна економија и бизнис 0 9 0 0  9 
Финансије, банкарство и осигурање 0 7 0 1  8 
Маркетинг 0 3 0 1  4 
Менаџмент 0 0 0 1 29 30 
Пословна информатика 0 0 0 0  0 
Рачуноводство и ревизија  0 1 0 0  1 
Трговина 0 3 0 0  3 
Укупно 0 24 0 4 29 57 

Укупно 24 4 29 57 
Напомена: Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних 
академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу 
афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи: 

- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетскa местa,  
- за упис студената ромске националности– 3 буџетска места,  
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству –     

5 буџетских места. 
 
Пријављивање кандидата:  
 

1. и 2. септембар 2020. године на Факултету у Суботици (од 8-14 часова), 
1. и 2. септембар 2020. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (од 8-14 часова)   
1. и 2. септембар 2020. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 8-14 часова) 
 

Полагање пријемног испита:  
 

3. септембар 2020. године на Факултету у Суботици (од 10 часова) 
3. септембар 2020. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (од 10 часова) и 
4. септембар 2020. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 10 часова) 

 
 
 
 



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: 
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,  
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
- лична карта (која се подноси на увид) и фотокопија личне карте (у случају чиповане личне 

карте потребно је доставити очитану личну карту), 
- доказ о уплати 7.300,00  динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун 

Економског Факултета, број 840-5334760-72. 
 

 Документација која се подноси приликом уписа: 
 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 
- оригинална документа (из тачке 5. овог конкурса); 
- образац  ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице Факултета и  Одељења, уз 
приказ уплате материјалних трошкова уписа); 
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см;  
- доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа – 6.200,00 динара; 
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање 
школарине у ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту Факултета, приликом објављивања 
коначне ранг листе). 
 
Кандидати који су положили пријемни испит за упис на прву годину основиних 
академских студија на неком од економских факултета, чији је оснивач Република Србија, 
сходно Меморандуму о сарадњи закљученом између економских факултета у Београду, 
Крагујевцу, Нишу, Косовској Митровици и Суботици од 19.4.2013. године, исти се 
признаје, на основу поднетог захтева за упис и потврде факултета о положеном пријемном 
испиту и резултатима истог.  
 
Кандидати могу уписати студијске програме у Новом Саду или у Суботици. 
 
Новчане накнаде: 

- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара, 
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара, 
- школарина: 96.000,00 динара 

 
Контакт подаци: 
Адреса:  Сегедински пут 9-11, Суботица 
Студентска служба, телефон:    +381 24  628 090  

  +381 21 485 2919 
      +381 24 628 125 
                                                       +381 24 628 086 
                                                       +381 24 628 123 
 
Жиро рачун:  840-5334760-72 
E-mail:  stslsu@ef.uns.ac.rs 
Интернет адреса: www.ef.uns.ac.rs 


