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 КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

Број слободних места за упис  

 

На Факултету се може уписати укупно 65 студената на следећим Студијским програмима: 

 

 

Студијски програм 

 

 

Буџет 

 

 

Самофинансирање 

 

 

Пословна економија 

 

 

20 

 

25 

 

Међународна 

економија 

 

10 

 

 10 

 

Право учешћа на конкурс имају:  

 

Лица која су завршила акредитоване основне академске студије из области економије (у трајању 

од 4 године) и остварила 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила основне четворогодишње 

студије из области економије (према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 

висиком образовању), под условом да на пријемном испиту положе два од понуђених шест испита.  

Лица која су завршила акредитоване основне академске студије неекономске струке и остварила 

240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила основне студије на факултетима неекономске струке 

(према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о висиком образовању), под условом 

да на пријемном испиту положе четири од понуђених шест испита. 

 

Кандидати на пријемном испиту полажу следеће предмете ( два, односно четири од понуђених 

шест): 

1. Основи економије  

2. Економика предузећа 

3. Менаџмент 

4. Пословна информатика 

5. Економске доктрине 

6. Међународни економски односи 

 

Рангирање кандидата обавиће се на основу: 

- просечне оцене остварене на основним академским студијама 

- времена трајања студија 

- резултата пријемног испита, и  

- интервјуа. 

 



Ближи критеријуми за рангирање кандидата утврђени су Правилником о упису студената. 

Након обављеног рангирања кандидата за упис на мастер академске студије, Комисија за упис 

студената саставља прелиминарну јединствену ранг листу према постигнутом броју бодова. 

Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета. 

Кандидат за упис на мастер академске студије има право да поднесе приговор декану Факултета 

на редослед кандидата за упис у року од 24 часа од објављивања прелиминарне ранг листе. 

Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за приговор, Комисија за упис 

студената утврђује коначну ранг листу за упис на мастер академске студије Факултета. 

Коначна ранг листа је основ за упис студената. 

 

Пријављивање на конкурс врши се од 16.10. до 25.10. 2017. године. 

Полагање пријемног испита одржаће се дана 26.10.2017. године са почетком у 11,00 часова у 

просторијама Економског факултета, Ул. Колашинска бр.156 у Косовској Митровици. 

Интервју са кандидатима обавиће се дана 26.10.2017. године са почетком у 12,30 часова. 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс на мастер академске студије, подносе на увид 

оригинална документа, а уз конкурсну пријаву подносе оверене фотокопије следећих докумената : 

 

- Оверена копија дипломе или уверења о дипломирању 

- Очитана лична карта 

- Доказ о уплати за полагање пријемног испита на жиро рачун Факултета:  

                                               840-1971666-93 

 

 

1. Накнада за полагање пријемног испита за упис кандидата са економском струком у износу од 

8.000,00 динара. 

 

2. Накнада за полагање пријемног испита за упис кандидата неекономске струке у износу од 

16.000,00 динара. 

 

Сва ближа обавештења могу се добити у студентској служби Факултета – одсек за мастер студије 

Контакт телефон: 028/497-934 

                  028/498-503 

 

 

 
 

 

 


