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УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ 

 
 

Извод из Конкурса за упис у прву годину основних академских студија 
 

Статутом Факултета организационих наука је предвиђено да се на Факултет може уписати лице 
које има средње образовање у четворогодишњем трајању. 
 
 

РАСПИСУЈЕ СЕ КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ  
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ, 2020/2021.год. за 

 
држављанe Републике Србије који су у школској 2019/20. год. стекли стране 

средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре 
 
 
У складу са Одлуком Владе Републике Србије, Факултет организационих наука у другом 
конкурсном року за упис на прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години, 
уписује 4 кандидата на терет буџета, држављана Републике Србије који су у школској 2019/20. 
години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне 
матуре, и то на 3 акредитована студијска програма:  
 

 Информациони системи и технологије,  
 Менаџмент и организација, и 
 Информациони системи и технологије - студије на даљину. 

 
Студенти на студијском програму Менаџмент и организација се приликом уписа II године 
опредељују за једну од студијских група, и то: Менаџмент, Менаџмент квалитета и 
стандардизација и Операциони менаџмент. 
 
Студијски програм Информациони системи и технологије нема студијске групе. 
 
Кандидат приликом пријаве на конкурс се опредељује за једну од наредних варијанти за 
коју конкурише: 

а)  За три студијска програма, то јесте за Информационе системе и технологије,  за 
Менаџмент и организацију и Информациони системи и технологије „студије на даљину“; 

б) Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије; 
ц) Искључиво за студијски програм Менаџмент и организација. 
д) Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије „студије на 

даљину“ 
 

Кандидати који се определе да конкуришу за три студијска програма, биће рангирани на Коначној 
ранг листи и за студијски програм Информациони системи и технологије, и за студијски програм 
Менаџмент и организација и за студијски програм Информациони системи и технологије – студије 
на даљину. Кандидат у зависности од ранга на Коначним ранг листама се приликом уписа 
опредељује који ће студијски програм уписати.  

Кандидати који се определе да конкуришу за искључиво један студијски програм биће искључиво 
рангирани на Коначној ранг листи за тај студијски програм.  
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Сви кандидати приликом пријаве на конкурс се опредељују за варијанту полагања пријемног 
испита: 
 

ВАРИЈАНТА 1: Пријемни испит из математике (20 задатака) – 60 бодова. 
ВАРИЈАНТА 2: Пријемни испит из математике (20 задатака) – 30 бодова и Пријемни испит 

из опште информисаности (30 питања) – 30 бодова. 
 

Упис кандидата вршиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата, а која се 
формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног 
испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије 
мора имати најмање 51 бод.  

 
 
Кандидати приликом пријаве на конкурс предају фотокопије нострификованих докумената. 
 
Други конкурсни рок траје од 02.09.2020. до 16.09.2020. године. 
 
 
 

Начин утврђивања Прелиминарне ранг листе кандидата 
 

Максималан број бодова на Прелиминарној ранг листи које може постићи један кандидат је 
100. Факултет организационих наука формира Прелиминарну ранг листу кандидата узимајући у 
обзир следеће критеријуме: 

- општи успех постигнут у средњем образовању (до 40 бодова), 

- резултат пријемног испита из математике (до 60 бодова ако је кандидат полагао само 
пријемни испит из математике или до 30 бодова ако је полагао и пријемни испит из опште 
информисаности),  

- резултат пријемног испита из опште информисаности (до 30 бодова).  

 
Кандидат из школе може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.  
 
 
 

Пријављивање кандидата 
 

Кандидати се пријављују  ON LINE преко апликације која ће бити доступна на Интернет адреси  
http://upis.fon.bg.ac.rs. од 27.08.2020.г. 

 

Предаја докумената обавиће се 02. и 03. септембра 2020. године од 11:00 до 14:00 часова, 
у просторијама Факултета организационих наука, шалтер студентске службе, бр. 1., Београд, ул. 
Јове Илића 154. 
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Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а 
предају попуњену пријаву на конкурс и фотокопије (само ако су читљиве) следећих документа: 

 
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (превод од судског тумача)  
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (превод од судског тумача), 
- дипломе са републичких (организатор Министарство Просвете Р. Србије и Друштво 

математичара Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње 
школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседује), 

- решење о завршеној нострификацији издато од Министарства Просвете Р. Србије 
- доказ о уплати накнаде трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита. 

 
 

Предата фотокопирана документа не морају бити оверена и не враћају се.  
  

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата оверена потврда о пријави на 
конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на 
полагање пријемног испита. 

Азбучна листа пријављених кандидата  
и распоред полагања пријемног испита  

 

Азбучна  листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха 
у средњој школи и са распоредом полагања пријемног испита (локација и време полагања), биће 
објављена 03.09.2020.год. до 17:00 часова на Интернет адреси  http://upis.fon.bg.ac.rs.  

Пријемни испит и резултати испита  
 

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике 04.09.2020.год. у 10:00 
часова према распореду објављеном уз Азбучну листу кандидата. Кандидати су дужни да на 
назначено место дођу најкасније до 09:30 часова. Решења испитних задатака из математике биће 
на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs. 04.09.2020.год. после 14:00 часова.  

 
Резултати полагања пријемног испита из математике биће објављени 05.09.2020.год. до 

12:00 часова на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs. 
 
Кандидати који се пријаве да полажу и пријемни испит из опште информисаности полагаће 

овај део пријемног испита 05.09.2020. год. у 10:00 часова према распореду објављеном уз 
Азбучну листу кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место дођу најкасније до 09:30 
часова. Решења испитних задатака из опште информисаности биће истакнута на Интернет 
адреси http://upis.fon.bg.ac.rs.  05.09.2020.год. после 11:00 часова.  

 
Резултати полагања пријемног испита из опште информисаности биће објављени  

05.09.2020.год. до 14:00 на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs. 
 

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховом 
доступном облику, a у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са хендикепом је у 
обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног 
испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс. Овај докуменат је основа за 
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израду распореда полагања пријемног испита по салама, и ФОН се обавезује да за ове кандидате 
обезбеди најприкладнију салу за полагање. 

Прелиминарна ранг листа кандидата 
 

Прелиминарна ранг листа кандидата биће објављена 05.09.2020. године до 18:00 часова, 
на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs.  

 
Дисквалификовани кандидати неће бити рангирани на Прелиминарној ранг листи 

кандидата, као и кандидати који нису полагали пријемни испит. 
 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на Прелиминарној ранг листи није утврђен 
на начин предвиђен конкурсом треба да поднесе писмени приговор Централној комисији 
факултета 07.09.2020. од 9:00 до 10:00 часова. Приговор се подноси у соби 107, на посебном 
формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1000,00 динара. Одлуке на 
евентуалне поднете приговоре биће саопштене кандидатима 07.09.2020.год. до 12:00 часова. 
Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу. 

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Централне комисије може да поднесе 
приговор Декану факултета, у соби Ц402, 08.09.2020. год. од 11 до 12 часова. Приговор се 
подноси на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1000,00 
динара. Одлуке на евентуалне поднете приговоре биће саопштене кандидатима 08.09.2020. год. 
до 12:00 часова. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу. 

 

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 09.09.2020.год. до 13:00 часова. 
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Упис кандидата 
 

Упис кандидата који на основу Коначне ранг листе буду стекли право да се упишу на ФОН 
обавиће се 10. септембра према детаљном распореду уписа који ће бити објављен 05.09.2020. 
године бити објављен на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs. 

 
Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис за све студијске 

програме, да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА. Комисија за упис ће 
вршити прозивку за упис кандидата. Уколико кандидат стекне право уписа, а не упише се на 
време, Комисија ће вршити присутних кандидата према редоследу на Коначној ранг листи и 
уписати недостајући број кандидата за ту категорију студирања на том студијском програму 

 
Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа: 
 

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (превод од судског тумача)  
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (превод од судског тумача), 
- дипломе са републичких (организатор Министарство Просвете Р. Србије и Друштво 

математичара Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње 
школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседује), 

- решење о завршеној нострификацији издато од Министарства Просвете Р. Србије 
 

 


