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УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

у школској 2022/23. години  

 

Упис на студијске програме докторских академских студија у школској 2022/23. 

години, у првом конкурсном року, за кандидате који су остварили право на упис, 

сходно објављеним коначним ранг листама пријављених кандидата, одржаће се у петак, 

28. октобра 2022. године, у 16:00 часова у сали Б009.  
 

Позивају се да прозивци присуствују сви кандидати који су испунили услове 

конкурса (и кандидати који на ранг листи за Менаџмент и организацију имају ранг од 

16 до 18). 

 
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на 

упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

 

Приликом уписа неопходно је приложити:  

1. потврду о пријави на конкурс  

2. оверене фотокопије диплома и додатка дипломе, односно оверене фотокопије 

уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или 

стеченом академском степену магистра наука (уколико кандидату није издата 

диплома, дужан је да најкасније у року од годину дана достави факултету 

диплому и додатак дипломи)   

3. извод из матичне књиге рођених за стране држављање  

4. биографија (есеј о кандидату писан у трећем лицу једнине) 

5. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm  

6. доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце   

7. доказ о уплати школарине (или дела школарине) за самофинансирајуће студенте   

8. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере 

 

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: 3.650,00 рсд;  

▪ жиро рачун: 840-1344666-69;  

▪ позив на број: 742121-01-55.  

 

Доказ о уплати прве рате школарине:  

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

▪ сврха: прва рата школарине 2022/23.  

▪ прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154  

▪ износ: 88.000,00 рсд  

 

жиро рачун: 840-1344666-69 

позив на број (у зависности од студијског програма):  

o Оптимизација и аналитика: 742121-96110  

o Менаџмент и организација: 742121-96111  

o Информациони системи и технологије: 742121-96112 

o Софтверско инжењерство и електронско пословање 742121-96113 
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Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере:  

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

▪ сврха: накнада за Центар за развој каријере 2022/23  

▪ прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154  

▪ износ: 100,00 рсд  

▪ жиро рачун: 840-1344666-69  

▪ позив на број: 742121-50 


