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Прозивка за упис на преостала слободна места 
 
 
Студијски програм Менаџмент и организација, четвртак 30. октобар 2014. 
године у 18 часова, сала А003. 
 

На упис се позивају кандидати који на Коначној ранг листи имају преко 40 
бодова. 

Приликом уписа неопходно је поднети: 

 Потврду о пријави на конкурс (обавезно) 

 Извод из матичне књиге рођених у који је уписано држављанство (уколико није 
уписано држављанство, кандидат доставља и Уверење о држављанству) 

 Две фотографије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс 
- сврха: индекс и обрасци 
- прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 
- износ: 2.400,оо рсд 
- жиро рачун: 840‐1344666‐69 
- позив на број: 742121‐01‐55 

 Доказ о уплати прве рате школарине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс 
- сврха: прва рата школарине за Мастер студије 2014/15 
- прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 
- износ:  35.000,оо рсд 
- жиро рачун: 840‐1344666‐69 
позив на број: 742121-92905 

 
Доказ о уплати за функционисање Универзитета студенти уписани у статусу „плаћа 
школарину“ достављају приликом преузимања индекса (подаци о уплати биће 
благовремено објављени) 
 
 
Студијски програм Електронско пословање и управљање системима, четвртак 
30. октобар 2014. године у 18:30 часова, сала А003. 
 

На упис се позивају кандидати који на Коначној ранг листи имају преко 63 
бода. 

Приликом уписа неопходно је поднети: 

 Потврду о пријави на конкурс (обавезно) 

 Извод из матичне књиге рођених у који је уписано држављанство (уколико није 
уписано држављанство, кандидат доставља и Уверење о држављанству) 

 Две фотографије за индекс (димензије 3.5 х 4.5) 

 Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV) 

 Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце 
- уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс 
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- сврха: индекс и обрасци 
- прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 
- износ: 2.400,оо рсд 
- жиро рачун: 840‐1344666‐69 
- позив на број: 742121‐01‐55 

 Доказ о уплати прве рате школарине 
- уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс 
- сврха: прва рата школарине за Мастер студије 2014/15 
- прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 
- износ:  35.000,оо рсд 
- жиро рачун: 840‐1344666‐69 
позив на број: 742121-92903 

 
Доказ о уплати за функционисање Универзитета студенти уписани у статусу „плаћа 
школарину“ достављају приликом преузимања индекса (подаци о уплати биће 
благовремено објављени) 
 

Позивају се да прозивци присуствују кандидати који на Коначној ранг 
листи имају од 40 до 63 бода, ови кандидати не требају да изврше 
уплату већ да понесу само потврду о пријави на конкурс. 
 
Имајући у виду да је на Студијском програму Информациони системи и 
технологије остало слободних места за упис у статусу „плаћа 
школарину“, позивају се да прозивци присуствују кандидати који на 
Коначној ранг листи имају од 40 до 63 бода уколико су заинтересовани 
за упис овог студијског програма. 
 
 


