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Упис кандидата у статусу „ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ“ 
 

Прозивци за упис треба да присуствују сви кандидати чији је ранг наведен у објављеном 

распореду уписа: http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/Raspored-upisa.pdf 

 

ВАЖНО: Уколико кандидат није у могућности да лично присуствује прозивци за упис на 

Мастер академске студије, неопходно је да овласти неког да у његово име изврши упис и 

одабир студијске групе (модула), обавезно уз примерак потврде о пријави на конкурс, 

овлашћење и личну карту. Ако се кандидат, или неко у име кандидата, не појави на прозивци за 

упис сматра се да је одустао од уписа. 

 

Приликом уписа кандидати доносе: 

 

• 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). Извод из 

матичне књиге рођених са било којим датумом издавања. 

• 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: 2.900,оо рсд 

- жиро рачун: 840-1344666-69 

- позив на број: 742121-01-55 

• Доказ о уплати прве рате  

- уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс 

- сврха: прва рата школарине за Мастер студије 2016/17 

- прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 

- износ прве рате у зависности од Студијског програма, према Конкурсу: 
 

студијски програм школарина (РСД) 

Информациони системи и технологије 

Софтверско инжењерство и рачунарске науке 

Електронско пословање и управљање системима 

Пословна аналитика 

Менаџмент и организација 

171.000,оо 

Менаџмент 210.000,оо 

Менаџмент у јавном сектору 198.000,оо 

 

Износ 

школарине 198.000,оо 210.000,оо 171.000,оо 

 

датум уплате 

1. рата 50.000,оо 58.000,оо 39.000,оо приликом уписа, 

2. рата 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.01.2017. године, 

3. рата 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.03.2017. године, 

4. рата 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.05.2017. године, 

5. рата 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.07.2017. године. 
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Кандидати који су основне студије завршили на Факултету организационих наука, 

Универзитета у Београду, приликом уписа на мастер академске студије у статусу „плаћа 

школарину“, плаћају школарину у зависности од броја бодова које су остварили на коначној 

ранг листи, и то: 
  

Број бодова на коначној ранг листи Износ школарине (%) 

Износ  школарине 

(за СП  којима је школарина 171.000) 

(рсд) 

94-100 30% 51.000,оо 

91,50-93,99 45% 77.000,оо 

89-91,49 60% 103.000,оо 

86-88,99 75% 129.000,оо 

80-85,99 85% 146.000,оо 

40-79,99 100% 171.000,оо 

 
Износ  школарине 

 

Прва рата Друга рата Трећа рата Четврта рата Пета рата 

51.000 21.000 15.000 15.000   

77.000 27.000 25.000 25.000   

103.000 28.000 25.000 25.000 25.000  

129.000 29.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

146.000 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 

 

 

- жиро рачун (сви студијски програми): 840‐1344666‐69  

- позив на број (у зависности од студијског програма): 

 

• Електронско пословање и управљање системима (позив на број: 742121-92903) 

 

• Менаџмент и организација (Позив на број: 742121-92905) 

 

• Менаџмент у јавном сектору (Позив на број: 742121-92907) 

 

• Информациони системи и технологије (позив на број: 742121-92901) 

 

• Софтверско инжењерство и рачунарске науке (позив на број: 742121-92902) 

 

• Пословна аналитика (позив на број: 742121-92904) 

 

• Менаџмент (позив на број: 742121-92906) 

 
 


