
 

 

ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И 
ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА У ВАЉЕВУ 

Железничка број 5, тел. 014/292-610 

 о б ј а в љ у ј е  

  

К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ 

 МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

На Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву Универзитета 

Сингидунум у  школској 2018/2019. години, уписаће се: 

 34 студената на мастер академске студије на студијски програм Пословна 
економија са модулима: Финансије, Туризам, и Маркетинг и менаџмент (у 
једногодишњем трајању) 60 ЕСПБ 

 16 студената на мастер академске студије на студијски програм Информациони 
системи и технологије (у једногодишњем трајању) 60 ЕСПБ 

Услови конкурса 

Општи услови 

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним са завршеним основним академским 

студијама у трајању од 240 ЕСПБ за мастер студијски програм Пословна економија и 

Интернет информациони системи. 

Начин утврђивања ранг листе кандидата 

За мастер академске студије: 

Редослед кандидата за упис у I годину мастер академских студија утврђује се  на основу 
опште просечне оцене остварене на основним академском студијама првог степена,  
дужине студирања на основним академским студијама и резултата постигнутих на 
пријемном испиту који обавља руководилац на мастер акедемским студијама 



 

 

одговарајућег студијског програма у форми интервјуа из информисаности, интелигенције 
и општег образовања на српском језику или енглеском језику; 
 
Број остварених бодова израчунава се на следећи начин: дужина трајања студија, односно 
студирања, као и просечна оцена, рачунају заокруживањем на две децимале.  
Привремена ранг листа објављује се на огласној  табли Факултета. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на привременој ранг листи није 
утврђен на начин предвиђен конкурсом, може у року од три дана од дана објављивања 
привремене ранг листе поднети приговор декану Факултета. Декан доноси одлуку о 
приговору у року од три дана од дана подношења приговора. На решење декана 
Факултета, учесник конкурса, може поднети жалбу Савету Факултета, у року од три дана 
од дана пријема решења декана Факултета. Савет Факултета решава по жалби у року од 
три дана од дана њеног пријема. 
Након спроведеног поступка Факултет сачињава и објављује коначну ранг листу свих 
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим 
конкурсом. 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 
Начин конкурисања 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ТРАЈЕ од 04.06.2018. до 13.07.2018.  и то: 

- пријављивање кандидата од 04.06.2018. до 29.06.2018. године 

- полагање класификационих испита од 02.07.2018. године до 05.07.2018. године. 

- објављивање прелиминарних резултата  05.07.2018. године 

- објављивање коначних резултата 06.07.2018. године 

- упис кандидата вршиће се од 09.07.2018. до 13.07.2018. године 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ТРАЈЕ од 20.08.2018. до 17.09.2018.  и то: 

- пријављивање кандидата од 20.08.2018. до 03.09.2018. године 

- полагање класификационих испита од 03.09.2018. године до 05.09.2018. године. 

- објављивање прелиминарних резултата  06.09.2018. године 

- објављивање коначних резултата 07.09.2018. године 

- упис кандидата вршиће се од 10.09.2018. до 17.09.2018. године 

Уз пријаву на конкурс кандиати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,  

 

 

 



 

 

Остале одредбе 

На прву годину студија могу се уписати домаћи и страни држављани који су средњу 
школу завршили у иностранству ако приликом пријављивања на конкурс поднесу 
нострификовану диплому о завршеној средњој школи. 
 
Пре уписа кандидат страни држављанин је обавезан да поднесе доказе: 
- да је здравствено осигуран за школску годину за коју се уписује, 
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 
Кандидати који стекну право на упис поднос 

За мастер академске студије: 

- пријава 
- диплому о завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена копија) 
- биографија или CV 
- извод из матичне књиге рођених 
- две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм 
- доказ о уплати школарине. 
 
Школарина се плаћа у износу од 1200 ЕУР у динарској противвредности на рате или 1000 
ЕУР у динарској противвредности за плаћање у целости. 
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 
 
Права и обавезе студената 
Појединачна права и обавезе студента који по овом конкурсу буде уписан на Пословни 
факултет биће регулисани посебним уговором који на почетку студија студент закључује 
са Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву Универзитета 
Сингидунум. 
 

 

 


