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Конкурс за упис на специјалистичке академске студије
школске 2016/2017. године
Други уписни рок
1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Студијски програми специјалистичких академских студија садрже обавезне и изборне предмете,
укључујући и завршни рад у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм

Менаџмент и
информациони
системи

Програмско подручје (модул)
1. Менаџмент
2. Менаџмент у здравству
3. Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
4. Маркетинг менаџмент
5. Менаџмент у фармацији
6. Менаџмент квалитета и стандардизација
7. Операциони менаџмент
8. Информациони системи
9. Операциона истраживања и рачунарска статистика
10. Електронско пословање

Број
студената
који се
уписује
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2. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
2.1 На студијске програме специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати који имају
завршене основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане академске студије, у
обиму од најмање 300 ЕСП бодова.
2.2 Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, имају право на упис на специјалистичке академске студије и то лица која
имају стечено виско образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара
имају право да упишу специјалистичке академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
3. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
3.1 Редослед кандидата за упис у прву годину студијских програма специјалистичких академских студија
утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходно завршеним студијама,
резултата постигнутог на интервјуу.
3.2 Кандидати се уписују на основу јединствене ранг листе, и то Јединствене ранг листе за студијски
програм Менаџмент и информациони системи.
3.3 Кандидат за упис на прву годину студијских програма специјалистичких академских студија може
освојити укупно највише 100 бодова и то на основу опште просечне оцене и резултата постигнутих на
пријемном интервјуу.

Jove Ilića 154, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: (011) 3950-800, Faks: (011) 2461-221
PIB: 100383934, Matični broj: 07004044, Tekući račun: 840-1344666-69
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Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена на претходно завршеним студијама
помножена са 4. По овом основу кандидат може стећи најмање 30 а највише 50 бодова. Просечна оцена
се рачуна заокруживањем на две децимале.
На интервјуу кандидат може стећи од 0 до 50 бодова.
3.3 Интервју ће бити организован 24. октобра 2016. године у 12 сати.
4. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ
4.1 Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет
страници факултета.
4.2 Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне
провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од
објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.
4.3 Жалба се подноси надлежној комисији факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у
року од 24 сата од пријема жалбе.
4.4 Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
4.5 Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
4.6 У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу
бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести,
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом
сличном основу, положају или околности.
5. УПИС СТУДЕНАТА
5.1 Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом
предвиђен за упис.
5.2 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира
(самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 50 бодова.
5.3 Максималан број студената који се може уписати на модул је пет.
6. УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
6.1 Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин.
6.2 Страни држављанин плаћа школарину.
6.3 Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању
стране јавне исправе.
6.4 Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
7. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
7.1 Држављанин Републике Србије који је претходно образовање или део образовања завршио у

иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се изврши признавање
високошколске исправе стечене у иностранству или уверења о делу студијског програма
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савладаном у иностранству, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе
да је поступак у току.
8. УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
8.1 Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима,
односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.
8.2 Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити
полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски
програм.
8.3 Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском
центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.
Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.
9. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Други уписни рок
9.1 Пријављивање кандидата на студијске програме специјалистичких академских студија обавиће се 21.
и 24. октобра 2016. године у Служби за мастер и специјалистиче студије у периоду од 9 до 10 сати.
9.2 Јединствене ранг листе биће објављене 24. октобра 2016. године до 13h.
9.3 Подношење жалби на објављене Једниствене ранг листе ће бити 24. октобра 2016. године до 14h, у
соби 401ц.
9.4 Коначнe ранг листе ће бити објављене 24. октобра 2016. године, до 15h.
9.5 Упис студената у статусу „плаћа школарину“ биће спроведен 24. октобра 2016. године, до 16 сати.
10. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
10.1 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),
- доказ о накнади трошкова спровођења конкурса.
10.2 За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса кандидати плаћају накнаду у износу
од 9.900,оо РСД
Накнада за трошкове пријаве и полагања квалификационог испита се плаћа на жиро-рачун Факултета
организационих наука 840-1344666-69, позив на број: 742121-01-650.
10.4 Кандидати, држављани Републике Србије, који буду уписани у режиму „плаћа школарину“ плаћају
школарину у износу од 204.000,оо РСД.
10.5 Школарина се може платити у пет рата, и то:
Износ школарине

1. рата
2. рата
3. рата
4. рата
5. рата

204.000,оо
48.000,оо
39.000,оо
39.000,оо
39.000,оо
39.000,оо
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приликом уписа,
до 10.01.2017. године,
до 10.03.2017. године,
до 10.05.2017. године,
до 10.07.2017. године.

10.7 Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од 3.000 евра.
10.7 Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефон 011/3950-892, путем e-maila
master@fon.bg.ac.rs, или на Интернет адреси www.fon.bg.ac.rs.
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