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Мерила за утврђивање редоследа кандидата 
 

Редослед кандидата за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија 
утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и 
резултата пријемног испита (тест, есеј, мотивационо писмо, интервју и др.) На основу 
наведених критеријума, кандидат за упис на прву годину студијских програма мастер 
академских студија може стећи највише 100 бодова.  

  

Редослед кандидата за упис представља коначна ранг-листа која се формира на основу 
опште просечне оцене (ОПО) и дужине студирања на претходним студијама и резултата 
постигнутог на пријемном испиту.  

  

На основу опште просечне оцене (ОПО) и дужине студирања на претходним студијама 
кандидат може стећи највише 40 бодова. Број бодова по основу ова два критеријума, се 
рачуна према формули: 

 
где ТС представља дужина трајања студијског програма, изражена у месецима, помножена 
са 4 (четири). У број месеци студирања улази сваки започети месец. Број бодова по основу 
ова два критеријума, добијен по формули, се заокружује на две децимале.  

  

Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена на претходно завршеним 
основним академским, основним или интегрисаним студијама. За лице које је завршило 
мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу 
просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер 
академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на 
основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима 
(ОСбод и МСбод): 

 
 

По основу пријемног испита кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 

 

Кандидати који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, и у току студија нису имали 
изречену дисциплинску меру, могу бити ослобођени полагања пријемног испита за упис на 
мастер академске студије.  

  

Кандидати, који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, се приликом пријаве на конкурс 
изјашњавају да ли желе да полажу пријемни испит или не.  
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Приликом формирања коначне ранг листе, кандидату, који је основне академске студије, 
односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - Универзитет у 
Београду, који одабере опцију да је ослобођен полагања пријемног испита за упис на 
мастер академске студије, број бодова који се рачуна на име пријемног испита, рачуна се 
према формули:  

 
 

Kандидату, који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду,  који одабере опцију да полаже 
пријемни испит за упис на мастер академске студије, приликом формирања коначне ранг 
листе на име пријемног испита рачуна се већи број од броја бодова остварених на 
пријемном испиту и броја бодова које би студент остварио да није полагао пријемни, 
односно рачуна се према формули: 

 

 
У број месеци студирања улази сваки започети месец. Број бодова који се признаје на име 
пријемног испита се заокружује на две децимале.  

  

Кандидати који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду,  који конкуришу за упис на 
мастер академске студије без полагања пријемног испита ово право могу искористити само 
приликом првог уписа.    

 

Студијски програми  мастер академских студија, на које се кандидат који је основне 
академске студије, односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - 
Универзитет у Београду,  може уписати без полагања пријемног испита у зависности од 
студијског програма завршеног на основним академским студијама, дати су у следећој 
табели:  

 

Студијски програм завршен на 
основним студијама  

 

Студијски програм за који могу конкурисати 
без полагања пријемог испита:  

 

Информациони системи и 
технологије 

 

Електронско пословање и управљање 
системима  

Информациони системи и технологије  

Софтверско инжењерство и рачунарске науке 

Пословна аналитика  

 

Менаџмент и организација 

 

Менаџмент и организација 

Пословна аналитика  

Електронско пословање и управљање 
системима 
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Кандидати, који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одаберу опцију без 
полагања пријемног испита могу конкурисати на највише три студијска програма.  

  

Уколико кандидат, који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на 
Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одабере опцију без 
полагања пријемног испита жели да конкурише на више од три студијска програма, 
ослобођен је полагања пријемног испита за највише три. За остале студијске програме, за 
које конурише, мора да полаже пријемни испит.   

  

Кандидати се уписују на основу десет коначних ранг листа и то:  

1. Коначна ранг листа за студијски програм Електронско пословање и управљање 

системима 

2. Коначна ранг листа за студијски програм Информациони системи и технологије 

3. Коначна ранг листа за студијски програм Међународно пословање и менаџмент  

4. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент 

5. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент и организација 

6. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент у јавном сектору   

7. Коначна ранг листа за студијски програм Пословна аналитика   

8. Коначна ранг листа за студијски програм Софтверско инжењерство и рачунарске 

науке 

9. Kоначна ранг листа за студијски програм Управљање пословањем 

10.   Коначна ранг листа за студијски програм Финансијски менаџмент, контрола и 

менаџерско рачуноводство  

  

Кандидат који жели да буде рангиран на више ранг листа треба да се пријави за жељене 
студијске програме и обавезан је да полаже пријемни за сваки од њих. 

 
 

 


