
Потребна документа за прелаз са других факултета – универзитета основних  
академских студија за школску 2014/2015. годину 

 
1. Пријава (добија се на факултету са уплатницом*) 

2. Потврда о уписаном факултету 

3. Потврда – уверење о положеним испита (са оценом и ЕСПБ бодовима) 

4. Опис (садржај) за положене предмете (оверен од факултета) 

5. Доказ да је остварено најмање 60 ЕСПБ бодова. 

Напомена: *Уплата се врши на: 
 

жиро рачун : 840-1344666-69  
позив на број: 742121-510 
сврха уплате: Прелаз са другог факултета 
износ уплате : 17.000,00 динара 
корисник: Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 

1. На студијскe програмe основних академских студија Факултета организационих наука могу се без 

пријемног испита уписати: 

  
– лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и лица 
која су завршила основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
Високом образовању;  
–  студент другог универзитета, односно друге високошколске  установе, који су остварили најмање 
60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом универзитету, односно на 
другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет. 
  
Наведена лица могу се уписати само као самофинансирајући 

2 .Студенти факултета у саставу Универзитета у Београду може прећи са једног на други студијски 

програм у оквиру истог факултета или другог факултета у саставу Универзитета у Београду ако је 

остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом. 

Наставно-научно веће факултета, одлучује о признавању положених испита.  
 

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се 

уписати на Факултет организациони наука, уколико му је до окончања студијског програма на 

високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова. 

 

Пријем докумената вршиће се од 15.09.2014.  до 29.09.2014. године на шалтеру број. 3 од 11,00 до 

13,00 часова. 

 

Кандидатима  којима је  одобрен упис у вишу годину уписују се у статусу „плаћа школарину“ и достављају 

следећа документа: 

1. Диплому факултеата/ средње-школе -  (оригинал) 

2. Сведочанства средње школе - (оригинал) 

3. Извод из матичне књиге рођених - (оригинал) 

4. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 

5. Индекс (добија се на факултету) 

6. Образац  ШВ-20  (2 ком. добијају се на факултету) 

7. Доказ о уплати за признате  испите* 

8. Доказ о уплати прве рате за школарину** 

Напомена: * уплата за признате испите врши се на жиро рачун факултета 
       (висина уплате зависи од броја признатих испита) 
 (жиро рачун : 840-1344666-69  са позивом на број: 742121-01-10) 
** уплата прве рате школарине у износу од 41.000,00 динара врши се на рачун факултета 

(жиро рачун : 840-1344666-69  са позивом на број: 742121-01-09) 


