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Расппред уписа кандидата на препстала места у статусу „НА ТЕРЕТ БУЏЕТА“ 
и расппред уписа кандидата у статусу „ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ“  

 
Упис кандидата на препстала места у статусу „на терет бучета“ биће прганизпван у 

утпрак, 27. пктпбра 2015. гпдине у сали Ц001. Сатница је наведена у табели исппд. 
 
  
Укпликп кандидат није у мпгућнпсти да лишнп присуствује прпзивци за упис, 

неппхпднп је да пвласти некпг да у оегпвп име (пбавезнп уз примерак пптврде п пријави на 
кпнкурс и пвлащћеое) изврщи упис и пдабир студијске групе (мпдула).  Акп се кандидат, или 
некп у име кандидата, не ппјави на прпзивци за упис сматра се да је пдустап пд уписа. 

 
 

Студијски прпграм Време 

Инфпрмаципни системи и технплпгије. - Ппзивају се 

кандидати закљушнп са рангпм 118 (брпј бпдпва 65.72) да 

присуствују прпзивци за упис. 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Увереое п диплпмираоу (пригинал) 

 Увереое п пплпженим испитима или дпдатак диплпми 
(пригинал) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 
 
 
 
 

17:00 

Сала 

Ц001 
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Меначмент и прганизација – Ппзивају се кандидати 

закљушнп са рангпм 83 (брпј бпдпва на Кпнашнпј ранг 

листи 94.48) да присуствују прпзивци за упис. 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Увереое п диплпмираоу (пригинал) 

 Увереое п пплпженим испитима или дпдатак диплпми 
(пригинал) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

17:30 

Сала 

Ц001 

 

 
 

Расппред уписа кандидата на препстала места у статусу 
„ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ“ 

 
Упис кандидата у статусу „плаћа щкпларину“ биће прганизпван у утпрак, 27. пктпбра 

2015. гпдине и у среду, 28. пктпбра 2015. гпдине према расппреду у табели исппд. 
  
Укпликп кандидат није у мпгућнпсти да лишнп присуствује прпзивци за, неппхпднп је 

да пвласти некпг да у оегпвп име (пбавезнп уз примерак пптврде п пријави на кпнкурс и 
пвлащћеое) изврщи упис и пдабир студијске групе (мпдула).  Акп се кандидат, или некп у 
име кандидата, не ппјави на прпзивци за упис сматра се да је пдустап пд уписа. 

 
 

Студијски прпграм Време 

Меначмент и прганизација – Ппзивају се кандидати 

закљушнп са рангпм 165 (брпј бпдпва на Кпнашнпј ранг 

листи 43.88) да присуствују прпзивци за упис. 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

Утпрак, 

27.10. 

17:30 

(ранг 80 
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 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 Дпказ п уплати прве рате шкпларине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: прва рата шкпларине за Мастер академске студије 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 39.000,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 

- ппзив на брпј: 742121‐92905 

 

дп ранг 
120)  
Сала 

Ц001 

 

Утпрак, 

27.10. 

18:00 

(ранг 121 
дп ранг 

165)  
Сала 

Ц001 

Инфпрмаципни системи и технплпгије, Ппслпвна 

аналитика, Спфтверскп инжеоерствп и рашунарске науке – 

Ппзивају се кандидати закљушнп са рангпм 152 (брпј 

бпдпва на Кпнашнпј ранг листи 40.40) да присуствују 

прпзивци за упис. 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 Дпказ п уплати трпшкпва прве рате шкпларине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

Утпрак, 

27.10. 

18:30 

(закљушнп 
са рангпм 

152)  

 

Сала 

Ц001 



 

4 

кпнкурс 
- сврха: прва рата шкпларине за Мастер академске студије 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 39.000,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- позив на број: 742121-92901 (ИСИТ) 

                     742121-92902 (СИРН) 

                     742121-92904 (ПА) 

 
 

Студијски прпграм Време 

Електрпнскп ппслпваое и управљаое – На упис се 

ппзивају кандидати закљушнп са рангпм 52 (брпј бпдпва 

на Кпнашнпј ранг листи 78.30). Ппзивају се да прпзивци 

присуствују кандидати закљушнп са рангпм 68 (брпј 

бпдпва на Кпнашнпј ранг листи 43.96) 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 Дпказ п уплати трпшкпва прве рате шкпларине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: прва рата шкпларине за Мастер академске студије 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 39.000,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- позив на број: 742121-92903 

 

Утпрак, 

27.10. 

19:30 

(закљушнп 
са рангпм 

68)  

 

Сала 

Ц001 

  

Меначмент – На упис се ппзивају кандидати закљушнп са 

 

Среда, 28.10. 
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рангпм 220 (брпј бпдпва на Кпнашнпј ранг листи 66.96). 

Ппзивају се да прпзивци за упис присуствују кандидати 

закљушнп са рангпм 231 (брпј бпдпва на Кпнашнпј ранг 

листи 66.00). 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 

 Дпказ п уплати трпшкпва прве рате шкпларине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: прва рата шкпларине за Мастер академске студије 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 58.000,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј 742121-92906 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меначмент у јавнпм сектпру – На упис се ппзивају 

16:00 

(пд ранга 
21 дп 

ранга 90)  
Сала 

Ц001 

----------------- 

Среда, 28.10. 

17:00 

(пд ранга 
91 дп 

ранга 160)  
Сала 

Ц001 

----------------- 

Среда, 28.10. 

18:00 

(пд ранга 
161 дп 

ранга 231)  
Сала 

Ц001 

 

 

 

 

 

Среда, 28.10. 
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кандидати закљушнп са рангпм 44 (брпј бпдпва на 

Кпнашнпј ранг листи 41.05). 

Приликпм уписа неппхпднп је ппднети: 

 Пптврду п пријави на кпнкурс (пбавезнп) 

 Извпд из матичне коиге рпђених у кпји је уписанп 
држављанствп (укпликп није уписанп држављанствп, кандидат 
дпставља и Увереое п држављанству) 

 Две фптпграфије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну бипграфију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Дпказ п уплати трпшкпва за индекс и пбрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: индекс и пбрасци 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 2.600,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј: 742121‐01‐55 

 

 Дпказ п уплати трпшкпва прве рате шкпларине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и брпј пријаве на 

кпнкурс 
- сврха: прва рата шкпларине за Мастер академске студије 
- прималац: Факултет прганизаципних наука, Јпве Илића 154 
- изнпс: 50.000,пп рсд 
- жирп рачун: 840‐1344666‐69 
- ппзив на брпј 742121-92907 

 
 

19:00 

Сала 

Ц001 

 

 


