
 

На основу члана 98. Закона о високом образовању Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр.88/2017, 

73/2018, 27/2018-др.закон, 67/2019 и 6/2020-др.закон), и одредби Статута Факултета за 

менаџмент, 

 

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
 

за школску 2021/22. годину за упис кандидата на: 

 
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, на студијски програм: 

- Инжењерски менаџмент, 65 студената (240 ЕСПБ) 

- Менаџмент у медијима, 40 студената (240 ЕСПБ) 

- Пословна економија, 41 студената (240 ЕСПБ) 

- Инжењерски менаџмент – студије на даљину, 11 студената (240 ЕСПБ) 

- Менаџмент у медијима – студије на даљину, 12 студената (240 ЕСПБ) 

 

2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, на студијски програм: 

- Пословна економија, 15 студената (60 ЕСПБ) 

- Менаџмент јавних набавки, 13 студената (60 ЕСПБ) 

- Meнаџмент у здравству, 17 студената (60 ЕСПБ) 

- Инжењерски менаџмент, 16 студената (60 ЕСПБ) 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

 

Право уписа на основне академске студије, имају кандидати са: 

- Завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, 

Право уписа на мастер академске студије, имају кандидати са: 

- завршеним одговарајућим факултетом, 

- остварених 240 ЕСПБ. 

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на основним академским студијама: 

- Општи успех постигнут у ранијем образовању (максимално 40 бодова), 

- Резултати Теста општег знања и информисаности (максимално 60 бодова). 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на мастер академским студијама: 

- Општи успех постигнут на претходном нивоу студија (максимално 40 бодова), 

- Резултати Теста за проверу општих способности и склоности (максимално 60 бодова). 

 

Поступак спровођења конкурса за упис на основне академске студије: 

1. Пријављивање кандидата сваког радног дана од 9 до 17 часова. 

2. Подношење следећих докумената: 

- Пријава за упис  

- Диплома средње школе (добија се у средњој школи или оверена фотокопија)  

- Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија) 

- Извод из матичне књиге рођених 

- Очитана лична карта или фотокопија исте 

- Две фотографије (3,5 x 4,5 cm) 

3. Потврда о уплати прве рате школарине (у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан плаћања) 

- корисник: Факултет за менаџмент 

- жиро рачун: 330-1002000-22 (Credit Agricole банка) или 340-11006141-16 (Erste банка) 
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- позив на број: број индекса 

4. ŠV-20 обрасци у два примерка (добијају се у Студентској служби) 

5. Уговор о школарини (добија се у Студентској служби) 

 

У случају да је студент заинтересован на прелазак са неког другог факултета, потребно је 

посаветовати се са нашом Студентском службом ради детаљних информација о прикупљању 

документације, плаћању школарине и осталих битних детаља ко уписа.  

 

Поступак спровођења конкурса за упис на мастер академске студије: 

1. Пријављивање кандидата сваког радног дана од 9 до 17 часова. 

2. Подношење следећих докумената: 

- Пријава за упис  

- Оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању 

- Додатак дипломи или уверење о положеним испитима 

- Извод из матичне књиге рођених 

- Очитана лична карта или копија исте 

- Две фотографије (3,5 x 4,5 cm) 

 

Пријемни испит ће се обавити 09.09.2021. године у просторијама Факултета, са почетком у 10 

часова. 

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата ће се објавити 10.09.2021. године на огласној 

табли и сајту Факултета. Кандидати могу уложити жалбу у року од 24 часа након објављивања 

прелиминарне ранг листе Декану Факултета у писменој форми. Жалбе ће бити решене у року од 24 

часа и достављене кандидату. 

Коначна ранг листа ће се објавити 13.09.2021. године на огласној табли и сајту Факултета.  

Упис студената је од 15.09.2021. године до 30.09.2021. године у просторијама Факултета у периоду 

од 09:00 – 17:00. 

 

Почетак школске године је 01.10.2021. године. 

 

Цена школарине за основне академске студије је 990 еура у динарској противвредности по средњем 

курсу НБС на дан уплате. Плаћање је могуће извршити у 10 ратa.  

 

Цена школарине за мастер академске студије, студијски програми Пословна економија, Менаџмент 

јавних набавки и Инжењерски менаџмент је 1200 еура у динарској противвредности по средњем 

курсу НБС на дан уплате. Плаћање је могуће извршити у 10 ратa.  

 

Цена школарине за мастер академске студије, студијски програм Менаџмент у здравству је 1500 

еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Плаћање је могуће 

извршити у 10 ратa.  

 

План и програм студија и детаљни услови за упис су дати на сајту Факултета, а све информације се 

могу добити у студентској служби Факултета. 

 

Пријаве се подносе: 

 

- Студентској служби Факултета за менаџмент, Његошева 1а, Сремски Карловци  

  

 

Информације:  

0214/2155185, 0214/2155184 

info@famns.edu.rs 

ana.kerlec@famns.edu.rs 

 

БУДИТЕ И ВИ ДЕО  

УСПЕШНЕ Ф@МИЛИЈЕ !!! 

 


