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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО  

Број: 02/1-304/20 

Брчко, 10.06.2020. године  

 

КОНКУРС 

 
 

Економски факултет Брчко Универзитета у Источном Сарајеву у академској 2020/2021. 

години врши упис студената у прву годину другог циклуса студија на студијске програме 

Маркетинг и менаџмент и Финансијски и банкарски менаџмент. 

 

  

Услови за упис на студијске програме: 

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

ЕЦТС бодова 

 Кандидати који су завршили студиј по старим прописима, уписују се на други циклус 

студија, након проведеног поступка еквиваленције наставног плана и програма 

 Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у Брчком, на 

Економском факултету на Палама, и на Факултету пословне економије Бијељина 

Универзитета Источно Сарајево при упису на други циклус студија на Економском 

факултету у Брчком не полажу пријемни испит 

 Кандидати који су завршили први циклус студија на другим факултетима (изузев 

факултета из претходне тачке) из сродног научног поља и стекли 240 ЕСТС бодова  

полажу пријемни испит из два предмета и то: 

 

Смјер: Маркетинг и менаџмент 

   Маркетинг ; Литература: Васиљев, С., Трифуновић, Љ., Маркетинг, Факултет спољне 

трговине, Бијељина, 2006. 

 Стратегијски менаџмент; Литература: Ђурановић, Д., Стратегијски менаџмент, 

Саобраћајно-технички факултет, Добој, 2007. 

 

Смјер: Финансијски и банкарски менаџмент 

 Пословне финансије; Литература:  Иванишевић, М., Красуља, Д., Пословне финансије, 

Економски факултет,Београд, 2004. 

 Стратегијски менаџмент; Литература: Ђурановић, Д., Стратегијски менаџмент, 

Саобраћајно-техничкифакултет, Добој, 2007. 

 

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 22.06.2020. 

године до 23.10.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве. 

Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 26.10.2020. 

године са почетком у 9,00 часова, док је објављивање резултата конкурса 

27.10.2020. године до 14,00 часова. Упис примљених кандидата почиње 28.10.2020. 

године и завршава се 30.10.2020. године. 
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Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци 

 Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија 

 Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија 

 Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на 

другом факултету) 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности 

и способности. 

 

 

 

 

 

                                                                                              СЕКРЕТАРИЈАТ ЕФБ  

 


