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Литература за припрему пријемних испита за упис на мастер академске студије школске 2022/23. године 

 
Студијски програм Литература Самостални/Заједнички пријемни 

Електронско пословање 

Божидар Раденковић ... (и др.) Електронско пословање. Београд: 

Факултет организационих наука, 2015.  (електронски облик) 

Приручник за припрему пријемног испита:  СП Електронско 

пословање 

Пријемни испит се организује самостално 

Инжењерски менаџмент 

Јашко, О (редактор) Менаџмент и организација: Приручник за 

припрему пријемног испита на студијским програмима мастер 

академских студија – 3. допуњено и измењено издање. Београд, 

Србија: Факултет организационих наука, 2022. 

Заједнички пријемни испит за пет студијских 

програма: 

Инжењерски менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Организација и менаџмент консалтинг 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

Информациони системи и 

технологије 

a) Б. Лазаревић, З. Марјановић, Н. Аничић, С. Бабарогић: „Базе 

података“, ФОН, 2018.  

Поглавља 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17.4, 18 

 

b) Информациони системи и технологије - Приручник за припрему 

пријемног испита - 

Студијски програм: Информациони системи и технологије 

Заједнички пријемни испит за следећа три студијска 

програма: 

1) МАС ИСиТ,  

2) МАС ИСиТ менаџмент,  

3) МАС Информационо инжењерство 

Информационо инжењерство 

a) Б. Лазаревић, З. Марјановић, Н. Аничић, С. Бабарогић: „Базе 

података“, ФОН, 2018.  

Поглавља 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17.4, 18 

 

b) Информациони системи и технологије - Приручник за припрему 

пријемног испита - 

Студијски програм: Информациони системи и технологије 

Заједнички пријемни испит за следећа три студијска 

програма: 

1) МАС ИСиТ,  

2) МАС ИСиТ менаџмент,  

3) МАС Информационо инжењерство 

ИСиТ менаџмент 

a) Б. Лазаревић, З. Марјановић, Н. Аничић, С. Бабарогић: „Базе 

података“, ФОН, 2018.  

Поглавља 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17.4, 18 

 

b) Информациони системи и технологије - Приручник за припрему 

пријемног испита - 

Студијски програм: Информациони системи и технологије 

Заједнички пријемни испит за следећа 3 (три) 

студијска програма: 

1) МАС ИСиТ,  

2) МАС ИСиТ менаџмент,  

3) МАС Информационо инжењерство 

 

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/07/Elektronsko-poslovanje.pdf
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/07/Elektronsko-poslovanje.pdf
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Студијски програм Литература Самостални/Заједнички пријемни 

Међународно пословање и 

менаџмент (International Business and 

Management) 

Пријемни испит се реализује у виду интервјуа Пријемни испит се организује самостално 

Менаџмент људских ресурса 

Јашко, О (редактор) Менаџмент и организација: Приручник за 

припрему пријемног испита на студијским програмима мастер 

академских студија – 3. допуњено и измењено издање. Београд, 

Србија: Факултет организационих наука, 2022. 

Заједнички пријемни испит за пет студијских 

програма: 

Инжењерски менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Организација и менаџмент консалтинг 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

Организација и менаџмент 

консалтинг 

Јашко, О (редактор) Менаџмент и организација: Приручник за 

припрему пријемног испита на студијским програмима мастер 

академских студија – 3. допуњено и измењено издање. Београд, 

Србија: Факултет организационих наука, 2022. 

Заједнички пријемни испит за пет студијских 

програма: 

Инжењерски менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Организација и менаџмент консалтинг 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

Пословна аналитика 

• С. Крчевинац и др: „Операциона истраживања 1“ ФОН, Београд, 

2009. Поглавља 1-3 (1-156 стр.). 

• С. Крчевинац и др: „Операциона истраживања 2“ ФОН, Београд, 

2010. Поглавље 9. (369-415 стр.) 

• Н. Вуковић, М. Булајић: „Основе статистике“ ФОН, Београд, 2014.  

• Н. Вуковић „Основе вероватноће“ ФОН, Београд, 2012. Поглавље 2. 

Дескриптивна статистика (7-66 стр) 

Пријемни испит се организује самостално 

Софтверско инжењерство и вештачка 

интелигенција 

Практикум за припремање пријемног испита за софтверско 

инжењерство (електронски облик) 
Пријемни испит се организује самостално 

Стратешки маркетинг и 

комуникације 

Јашко, О (редактор) Менаџмент и организација: Приручник за 

припрему пријемног испита на студијским програмима мастер 

академских студија – 3. допуњено и измењено издање. Београд, 

Србија: Факултет организационих наука, 2022. 

Заједнички пријемни испит за пет студијских 

програма: 

 

Инжењерски менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Организација и менаџмент консалтинг 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

Управљање пројектима и 

инвестицијама 

Јашко, О (редактор) Менаџмент и организација: Приручник за 

припрему пријемног испита на студијским програмима мастер 

Заједнички пријемни испит за пет студијских 

програма: 

 

https://www.researchgate.net/publication/316087841_Praktikum_za_pripremane_prijemnog_ispita_za_softversko_inzenerstvo
https://www.researchgate.net/publication/316087841_Praktikum_za_pripremane_prijemnog_ispita_za_softversko_inzenerstvo
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Студијски програм Литература Самостални/Заједнички пријемни 

академских студија – 3. допуњено и измењено издање. Београд, 

Србија: Факултет организационих наука, 2022. 

Инжењерски менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Организација и менаџмент консалтинг 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

Финансијски менаџмент, контрола и 

менаџерско рачуноводство 

 
Приручник за припрему пријемног испита: СП Финансијски менаџмент, 
контрола и менаџерско рачуноводство  
(електронски облик) 
 

Пријемни испит се организује самостално 

Финансијско инжењерство 
Приручник за припрему пријемног испита: СП Финансијско 

инжењерство (електронски облик) 
Пријемни испит се организује самостално 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf
http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf
http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf
http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf
http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2022/08/Prirucnik-za-pripremu-prijemnog-ispita-za-MAS-FI-US-RI-19.8.2022..pdf
http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2022/08/Prirucnik-za-pripremu-prijemnog-ispita-za-MAS-FI-US-RI-19.8.2022..pdf

