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Распоред уписа кандидата на Мастер академске студије 2016/17 

 

 

 

Упис кандидата у статусу „на терет буџета“ биће организован у четвртак, 13. октобра 2016. године у сали Б103, према следећем распореду: 

 

 

датум време сала Студијски програм Позивају се да присуствују прозивци 

13.10.2016. 18:00 Б103 Менаџмент ранг од 1 до 20 

13.10.2016. 18:30 Б103 

Менаџмент и организација 

Информациони системи и технологије 

Пословна аналитика 

Софтверско инжењерство и рачунарске науке 

Електронско пословање и управљање системима 

преко 95 бодова 

13.10.2016. 19:00 Б103 

Менаџмент и организација 

Информациони системи и технологије 

Пословна аналитика 

Софтверско инжењерство и рачунарске науке 

Електронско пословање и управљање системима 

преко 92 бода 

 

 

 

Упис кандидата у статусу „плаћа школарину“ биће организован у петак и суботу, 14. и 15. октобра 2016. године у сали Б103, према следећем распореду: 

 

 

датум време сала Студијски програм Позивају се да присуствују прозивци 

14.10.2016. 18:00 Б103 Пословна аналитика Сви неуписани студијског програма Пословна аналитика 

14.10.2016. 18:30 Б103 
Електронско пословање и управљање системима Сви неуписани студијског програма Електронско пословање и 

управљање системима 

14.10.2016. 19:00 Б103 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке Сви неуписани студијског програма Софтверско инжењерство 

и рачунарске науке 

14.10.2016. 19:30 Б103 
Информациони системи и технологије Сви неуписани студијског програма Информациони системи и 

технологије 
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датум време сала Студијски програм Позивају се да присуствују прозивци 

15.10.2016. 10:00 Б103 
Менаџмент у јавном сектору  Сви са ранг листе студијског програма Менаџмент јавног 

сектора који имају више од 40 бодова 

15.10.2016. 11:00 Б103 
Менаџмент и организација Сви неуписани студијског програма Менаџмент и 

организација 

15.10.2016. 12:00 Б103 Менаџмент Ранг 21-140 

15.10.2016. 13:00 Б103 Менаџмент Ранг 141-260 

 

  

Уколико кандидат није у могућности да лично присуствује прозивци за упис неопходно је да овласти неког да у његово име (обавезно уз примерак потврде о пријави 

на конкурс и овлашћење) изврши упис и одабир студијске групе (модула).  Ако се кандидат, или неко у име кандидата, не појави на прозивци за упис сматра се да је одустао од 

уписа. 

 

Уколико након прозивке остане слободних места за упис кандидата у статусу „на терет буџета“, прозивке за попуну ових места одржаће се у петак, 14.10.2016. године у 18 

сати. 

 

 

 

 

 


