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ПРЕДМЕТ: Правила за полагање пријемног испита за упис на мастер студије на 

Факултету пословне економије у Бијељини  
 

За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис 

укупно 90 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ, за 

школску 2014/2015. годину и то:   

 

1. Међународна економија (10 кандидата суфинансирање и 20 кандидата за ванредни студиј)    

2. Финансије, банкарство и осигурање (10 кандидата суфинансирање и 20 кандидата за ванредни 

студиј) 

3. Дигитална економија (10 кандидата суфинансирање и 20 кандидата за ванредни студиј). 

 

Пријава кандидата за полагање пријемног испита почиње када Универзитет у 

Источном Сарајеву распише конкурс за упис на други циклус студија, када ће 

бити познат и датум полагања пријемног испита, као и друге, детаљније 

информације везане за предају докумената, полагање пријемног испита и упис. 

Расписивање конкурса се очекује крајем септембра. 
 

На други циклус студија могу се уписати: 

а) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS 

бодова на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у 

Београду и Универзитету у Новом Саду и положе пријемни испит. Они полажу пријемни испит на 

сљедећи начин. 

За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање, пријени испит се полаже из једног 

предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета: 

- Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др 

Љубомир Ковачевић, 2011. година). 

- Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 

2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18). 

За студијски програм Међународна економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а 

кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета: 

- Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима 

глобализације, проф. др Пајо Панић) 

- Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир) 



За студијски програм Дигитална економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а 

кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета: 

- Електронско пословање (литература Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и 

проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година) 

- Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, 

проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година) 

 

Приликом прављења ранг листе пријављених кандидата, просјек са основних студија носи 

80%, а пријени испит носи 20% од укупног броја бодова. 

 

б) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог или сродног научног поља и стекли 

240 ECTS бодова, а нису завршили на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања 

Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду могу се уписати уз полагање 

пријемног испита из три предмета. Да би се кандидат уписао на студијски програм, потребно је 

да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. 

 Два предмета су обавезна: 

- Принципи економије (литература Основи економије, проф. др Алекса Милојевић, 1998. 

година) 

- Финансијска математика (литература Кочовић Ј., Павловић М., Увод у финансијску 

математику, Економски факултет Београд, 2010. година). 

 

Трећи премет кандидати бирају у зависности од студијског програма који желе уписати.  

За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање: 

- Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др 

Љубомир Ковачевић, 2011. година). 

- Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 

2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18). 

За студијски програм Међународна економија: 

- Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима 

глобализације, проф. др Пајо Панић) 

- Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир) 

За студијски програм Дигитална економија: 

- Електронско пословање (литература Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и 

проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година) 

- Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, 

проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година) 

 

Приликом прављења ранг листе пријављених кандидата из ове категорије, просјек са 

основних студија носи 55%, а пријени испит носи 45% од укупног броја бодова. При томе 

сваки предмет носи по 15% од укупног броја бодова. 

 

 

 

                      Декан: 

                             _______________________ 

                            Проф. др Срђан Дамјановић 


