
На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015)) и члана 77. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст  и 189/16), Одлуке 
Сената о броју студената 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 

за школску 2016/2017. годину 

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: предавања, студије случаја, 
тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање 
истакнутих стручњака, е-Учење (са одговарајућом софтверском и организационом 
подршком), рад у креативним радионицама, дебате, пословне игре, дискусије преко 
форума и других електронских сервиса, стручна пракса. 

Завршетком студија кандидати стичу звање мастер менаџер. 
Детаљне информације о студијском програму налази се на адреси: 
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mpp.php 

БРОЈ СТУДЕНАТА. У школској 2016/2017. години може се уписати 19 студената (5 на 
терет буџета и 14 самофинансирајућих). 
УСЛОВИ УПИСА. За упис на студије примењују се Опште одредбе конкурса за упис 
студената на мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 2016/2017. 
годину, које су доступне на адреси: http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-
akademske-opsti-uslovi-2016.pdf. На ове мастер академске студије могу се уписати лица 
која имају: 

- завршене основне академске студије студије у области друштвено-хуманистичких 
и медицинских наука у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), односно лица која 
су стекла високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање 
осам семестара (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању), 

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mpp.php
http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2016.pdf
http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2016.pdf


- квалитетно мотивационо писмо; и  

- позитивне резултате интервјуа. 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА. Рангирање кандидата врши се на основу 
просечне оцене на претходним студијама (највише 60 бодова), квалитета 
мотивационог писма (највише 15 бодова) и резултата интервјуа (највише 25 бодова). 
Кандидат може освојити максимално 100 бодова. 
ДОКУМЕНТА. Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе: 

- фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверење о завршеном студијском 
програму првог степена са просечном оценом у току студија (оригинална документа 
се предају на увид); 

- мотивационо писмо са кратком биографијом и подацима о евентуалном радном 
искуству; 

- попуњен пријавни лист (доступан на сајту Универзитета), 

- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса. 

ШКОЛАРИНА. Висина годишње школарине за домаће држављане износи 120.000,00 
динара, а за странце 2500 евра. Школарину је могуће платити у четири рате. 

Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, позив на бр. 
412). 
КОНКУРСНИ РОКОВИ. Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер 
академских студија је од 17. до 18. октобра 2016. године. 
Датум интервјуа са свим пријављеним кандидатима биће објављен накнадно.

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЛИЧНО НА АДРЕСУ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ бр. 1. У КАНЦЕЛАРИЈУ БРОЈ 5. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Све пријаве морају бити поднете закључно са 18. октобром 
2016. године. 
За све додатне информације обратити се на бројеве телефона: 011 3207-466, 011/3207-494 
и 011/3207 – 464 на адресу jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs , marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs и 
bojana.marjanović@rect.bg.ac.rs. 
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