
На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 

73/18, 67/19 и 6/20), члана 85 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису студената на студијске 

програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 

212/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 8. априла 2020.године o расписивању 

конкурса за упис студената у прву годину мултидисциплинарног студијског програма 

мастер академских студија – Менаџмент пословних перфиорманси 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ 
р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 

за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије   

„МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ” 60 ЕСПБ   

ДРУГИ УПИСНИ РОК 

за школску 2020/2021. годину   

упис на студијски програм обавиће се у летњем семестру   

  

Студијски програм „Менаџмент пословних перформанси” је развијен као део ТЕМПУС 

пројекта “Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia” и обезбеђује 

студентима неопходна коцептуална и применљива знања из менаџмента, квалитета, 

маркетинга, организационог понашања, људских ресурса, финансија, екологије, као и 

одговарајућих вештина. 

Програм траје два семестра (60 ЕСПБ).   

У извођењу наставе се користе савремени облици рада: интерактивна предавања, студије 

случаја, тимски рад, рад у креативним радионицама, пословне игре, истраживачки 

пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, 

еУчење (са одговарајућом софтверском и организационом подршком), дискусије преко 

форума и других електронских сервиса, стручна пракса.  

Завршетком студија кандидати стичу звање мастер менаџер.   

Детаљне информације о студијском програму налазe се на адреси: 

http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mpp.php  
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БРОЈ СТУДЕНАТА 

У школској 2020/2021. Години у другом уписном року може се уписати  6 

самофинансирајућих студената. 

УСЛОВИ УПИСА 

На мастер академске студије 60 ЕСПБ могу се уписати кандидати свих профила који имају 

завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), односно 

основне студије у четворогодишњем трајању према ранијим прописима, као и кандидати 

који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, тако 

остваривши најмање 300 ЕСПБ (180 ЕСПБ + 120 ЕСПБ).  

Кандидати полажу пријемни испит (есеј и интервју).  

За упис на студије примењују се Опште одредбе конкурса за упис студената на мастер 

академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину, које су 

доступне на адреси: http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti-uslovi-master2020.pdf  

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА   

Редослед кандидата представља коначна ранг-листа која се формира на основу следећих 

критеријума:  

- општег успеха на основним студијама (максимално 60 бодова),  

- дужине студирања,  

- пријемног испита који чине интервју (максимално 20 бодова) и есеј (максимално 20 

бодова).  

 

Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија 

помножена са 6. По овом основу кандидати могу стећи максимално 60 бодова, чиме се 

добија број бодова p.  

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања 

(ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским 

студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином 

трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама 

израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):  

  

 

Општа просечна оцена (ОПО) =  
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За кандидате који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 

ступања на снагу Закона о високом образовању вреднује се просечна оцена са основних 

студија која укључује и дипломски рад (уколико исти постоји). 

  

На укупан број бодова за успех на основним студијама утиче и дужина студирања на 

основним студијама, преко коефицијента d који се рачуна по следећој формули:  

  

d = предвиђено трајање студирања / стварно трајање студирања  

  

где предвиђено трајање студирања представља број година из потврде о акредитацији 

студијског програма основних студија помножен са 365, а стварно трајање студирања 

представља број дана протеклих од почетка школске године у којој је студент по први пут 

уписао студијски програм на основним студијама до датума дипломирања, односно 

завршетка тог студијског програма (на уверењу о дипломирању).  

  

Укупан број бодова за успех на основним студијама, b, рачуна се по формули b 

= p · d  

- пријемни испит: интервју (максимално 20 бодова)  

- пријемни испит: есеј (максимално 20 бодова)  

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе: 

 

- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета 

- диплому и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог 

степена студија и уверење о положеним испитима (оригинална документа се предају на 

увид, а  фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс)   

- решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак 

признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну 

високошколску исправу)   

- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса   

 

Трошкови конкурса су 2.500,00 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, позив на бр. 

412) 

 

ШКОЛАРИНА. Висина годишње школарине за домаће држављане износи 120.000,00 

динара, а за стране држављане 2.500,00 евра. Школарину је могуће платити у четири рате. 

 



ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК. Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер 

академских студија у другом конкурсном року је од 2. до 8. фебруара 2021. године. У 

школској 2020/2021. години у другом конкурсном року може се уписати 6 студената 

(самофинансирајућих). 

Датум одржавања пријемног испита, односно интервјуа и есеја биће објављен накнадно.  

КОНКУРСНА ДОКИМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПОСЛАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ НА АДРЕСУ 

marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: СВЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС МОРАЈУ БИТИ ПОДНЕТЕ 

ЗАКЉУЧНО СА 08.02.2021. ГОДИНЕ ДО 16 ЧАСОВА. 

 

За све додатне информације обратити се на број телефона: 011/3207 – 494 или на адресу 

marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs.  
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