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Прелиминарне информације за упис на Мастер академске студије 

школске 2015/2016. године 
 
 Конкурс за упис студената на Мастер академске студије школске 2015/16. биће 
објављен на сајту Факултета 1. септембра 2015. године. 
 
 На студијске програме Мастер академских студија могу се уписати кандидати 
који су остварили обим основних академских студија од најмање 240ЕСПБ. 
 
 Пријављивање кандидата на конкурс за упис на студијске програме Мастер 
академских студија обавиће се у периоду од 14. септембра до 14. октобра 2015. 
године. 
 Пријављивање на конкурс за упис на Мастер академске студије се састоји од два 
корака. Први корак је on-line пријављивање на конкурс, које ће бити могуће од 14. 
септембра до 5. октобра 2015. године. Други корак је предаја докумената у службу од 
21. септембра до 14. октобра 2015. године, у термину који се добија приликом on-line 
пријаве. 
  
 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа 
и оверене фотокопије следећих докумената: 

- Диплома или уверење о дипломирању, 
- Додатак дипломи или уверење о положеним испитима, 
- Извод из матичне књиге рођених. 
 

 Квалификациони испит ће бити организовани 17. и 18. октобра 2015. године,  
према распореду који ће бити накнадно објављен. 
 

 Број студената који се уписује 
на студијски програм Школарина 

Студијски програм Буџет Плаћа 
школарину Укупно

Домаћи 
држављани 

(РСД) 

Страни 
држављани 

(€) 
Информациони системи и 
технологије 53 87 140 171.000 2.500 

Информациони системи и 
технологије студије на 
енглеском језику 

15 20 35 228.000 3.000 

Менаџмент и организација 60 80 140 171.000 2.500 
Менаџмент и организација 
студије на енглеском језику 15 20 35 228.000 3.000 

Менаџмент 20 200 220 210.000 2.800 
Електронско пословање и 
управљање системима 14 21 35 171.000 2.500 

Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке 14 21 35 171.000 2.500 

Пословна аналитика 14 21 35 171.000 2.500 
Менаџмент у јавном 
сектору 0 50 50 198.000 2.700 

Управљање пословањем 0 25 25 228.000 3.000 
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 Редослед кандидата представља коначна ранг листа која се формира узимајући у 
обзир следеће критеријуме: 

- Општи успех на основним студијама – максимало 40 бодова 
- Резултат пријемног испит / интервјуа – максимално 60 бодова 


