УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17 и 73/18,
27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закон), члана 85. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису студената на студијске
програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 212/19) и
Правилника о докторским студијама Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
191/16 и 212/19), Факултет организационих наука расписује:

КОНКУРС
за упис студената на докторске академске студије
у школској 2020/2021. годину
1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Студијски програми докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете, у
укупном обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програми

Информациони
системи и
квантитативни
менаџмент
Менаџмент
Менаџмент
здравственог система

Модули

Број
студената
који се
уписује

1. Информациони системи
2. Квантитативни менаџмент
3. Операциона истраживања
4. Софтверско инжењерство
5. Управљање системима
6. Електронско пословање
7. Информационе технологије
/

36

/

27

27

2. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Право уписа на докторске академске студије има лице којe je завршило претходни циклус
студија на Факултету организационих наука или је стекло звање са листе звања Националног савета за
високо образовање Републике Србије које припада истој или сродној научној области.
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
- завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са
најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8 на основним
академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или
- завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске
студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8 и остварене научне
радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске
студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета.
Уколико студент има општу просечну оцену мању од 8 (осам), мора да има објављене научне
радове у часописима са листе ресорног министарства у обиму не мањем од 4 (четири) бода, што се
оцењује на основу достављене листе научних радова и копија самих радова, а према Табели бодова за
оцену остварених научних резултата која је приложена. Ти бодови су услов за конкурисање и не улазе у
укупне бодове за формирање ранг листе.
Jove Ilića 154, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: (011) 3950-800, Faks: (011) 2461-221
PIB: 100383934, Matični broj: 07004044, Tekući račun: 840-1344666-69
E pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs; Posetite: www.fon.bg.ac.rs

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је
кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се
ваљаном за упис на трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма
струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је
диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о
стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.
3. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
3.1
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се ранг листом пријављених
кандидата, за сваки студијски програм појединачно, на основу следећих мерила:
1. укупан успех на претходним студијама (ИСиКМ, МЕН и МЕНЗС, до 60 бодова);
2. усклађеност претходно завршених студијских програма (ИСиКМ, до 30 бодова), односно
усклађеност претходно завршених студијских програма и оцена индивидуалних склоности и
способности кандидата (МЕН и МЕНЗС до 30 бодова) и
3. остварени научни резултати (ИСиКМ, МЕН и МЕНЗС, до 10 бодова).
Уколико је кандидат завршио специјалистичке академске студије на Факултету организационих
наука, односно Факултету организационих наука или Медицинском факултету уколико конкурише на
студијски програм Менаџмент здравственог система, добија још 4 (четири) бода, с тим да укупан број
остварених бодова за прва два мерила не може бити већи од 90.
Ранг листа пријављених кандидата, за сваки студијски програм појединачно, се саставља на
основу укупног збира остварених бодова.
Да би кандидат стекао право уписа мора да у збиру оствари најмање 51 бод, као и да испуни
услове дефинисане за поједине студијске програме.
3.2

Укупан успех на претходним студијама (ИСиКМ, МЕН и МЕНЗС, до 60 бодова)

Укупан успех на претходним студијама се утврђује на основу опште просечне оцене (ОПО) и
дужине студирања на претходним студијама. По овом мерилу кандидат може стећи највише 60 бодова.
Број бодова по основу ова два критеријума, се рачуна према формули:

где ТС представља дужина трајања студијског програма, изражена у месецима, помножена са 6.
У број месеци студирања улази сваки започети месец.
Број бодова по основу ова два критеријума, добијен по формули, се заокружује на две децимале.
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):
Општа просечна оцена (ОПО) =

ОцОС

ОСбод

ОцМС

ОСбод

МСбод

МСбод

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим
студијама.
За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, („Службени Гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) узима се просечна оцена са
основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
Напомена: Уколико студент има општу просечну оцену мању од 8 (осам), мора да има
објављене научне радове у часописима са листе ресорног министарства у обиму не мањем од 4 (четири)
бода, што се оцењује на основу достављене листе научних радова и копија самих радова, а према Табели
бодова за оцену остварених научних резултата која је приложена. Ти бодови су услов за конкурисање и
не улазе у укупне бодове за формирање ранг листе.
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3.3
Усклађеност претходно завршених студијских програма (ИСиКМ, до 30 бодова), односно
усклађеност претходно завршених студијских програма и оцена индивидуалних склоности и способности
кандидата (МЕН и МЕНЗС, до 30 бодова)
◊ Студијски програм: Информациони системи и квантитативни менаџмент
Укупан број бодова који се може остварити по овом мерилу зависи од усклађености претходно
завршених студијских програма.
На основу усклађености претходно завршених студијских програма могуће је остварити највише 30
бодова са следећом скалом вредновања:
Завршени студијски програми
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Број
бодова
30

Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основе академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације или
Економском факултету Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основе академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације или
Економском факултету Универзитета у Београду
Мастер академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације или
Економском факултету Универзитета у Београду
Основе академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације
сродног Универзитета, а који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основне академске студије на факултету који је сродан Факултету организационих наука Универзитета у
Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основе академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације
који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основне академске студије на факултету који је сродан Факултету организационих наука Универзитета у
Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основе студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду по старом наставном плану и
програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)
Основне студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације или
Економском факултету Универзитета у Београду по старом наставном плану и програму (према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)
Основе студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-математичке групације који није у
саставу Универзитета у Београду по старом наставном плану и програму (према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању)
Основне студије на факултету који је сродан Факултету организационих наука Универзитета у Београду по
старом наставном плану и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању)

28
26

24

22

20

18

18

26
22

18

16

◊ Студијски програм: Менаџмент
Укупан број бодова који се може остварити по овом мерилу (до 30 бодова) зависи од усклађености
претходно завршених студијских програма и индивидуалне склоности и способности кандидата за
научно истраживачки рад у пољу менаџмента процењене кроз разговор са кандидатом и достављеном
документацијом.
На основу усклађености претходно завршених студијских програма могуће је остварити највише 15
бодова са следећом скалом вредновања:
Завршени студијски програми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Основне академске студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду
Основне академске студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основе студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду по старом наставном плану и
програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)

Број
бодова
15
14
12
11
10
9
13

Страна 3 од 9

Основне студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду по старом наставном плану и
програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)
Основне студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду по старом наставном плану
и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)

8.
9.

11
8

Индивидуалне склоности и способности за научно истраживачки рад се оцењују (до 15 бодова)
на основу интервјуа и документације коју кандидат доставља (биографија и мотивационо писмо).
Вредновање кандидата на основу обављеног интервјуа и достављене документације спроводи се према
унапред усвојеним критеријумима.
Напомена: Да би био рангиран, кандидат на интервјуу мора да оствари најмање 50% бодова од
укупног броја бодова предвиђених за оцену индивидуалних склоности и способности кандидата.
◊ Студијски програм: Менаџмент здравственог система
Укупан број бодова који се може остварити по овом мерилу (до 30 бодова) зависи од
усклађености претходно завршених студијских програма и индивидуалне склоности и способности
кандидата за научно истраживачки рад процењене кроз разговор са кандидатом и достављеном
документацијом (биографија и мотивационо писмо):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Завршени студијски програми
Основе академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
или
Интегрисане студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Основе академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
или
Интегрисане студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду
Основе академске студије на другом факултету који је сродан Факултету организационих наука или
Медицинском факултету Универзитета у Београду, а који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Основе академске студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у
Београду
Основе академске студије на другом факултету који је сродан Факултету организационих наука или
Медицинском факултету Универзитета у Београду, а који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основне академске студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
Основе студије на Факултету организационих наука или Медицинском факултету Универзитета у Београду
по старом наставном плану и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању)
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у Београду по старом
наставном плану и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању)
Основе студије на другом факултету који је сродан Факултету организационих наука или Медицинском
факултету Универзитета у Београду, а који није у саставу Универзитета у Београду по старом наставном
плану и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)
Основе студије на другом факултету који није у саставу Универзитета у Београду по старом наставном
плану и програму (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)

Број бодова
до 30

до 28
до 24
до 22

до 21

до 20
до 18
до 15
до 26
до 20
до 15
до 14

Напомена: Да би био рангиран, кандидат по овом мерилу мора да оствари најмање 14 бодова.
Остварени научни резултати (ИСиКМ, МЕН и МЕНЗС, до 10 бодова)
Научни резултати се оцењују на основу достављене листе научних радова и копија самих радова,
а према Табели бодова за оцену остварених научних резултата.
У разматрање се узимају објављени радови, као и радови прихваћени за објављивање што се
доказује писмом потписаним од стране уредника часописа (у коме треба да буде наведено издање
часописа у коме ће рад бити штампан) или писмо организационог одбора скупа на коме је рад прихваћен
за објављивање.
3.4
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Укупан број бодова се остварује на основу збира бодова са највише 3 (три) рада, при чему сваки
рад мора бити из различите групе резултата наведених у Табели.
Табела бодова за оцену остварених научних резултата
Назив групе резултата

Врста резултата

1.

Часописи међународног значаја

2.

Зборници међународних научних
скупова

Рад у врхунском међународном часопису
Рад у врхунском међународном часопису
Рад у истакнутом међународном часопису
Рад у међународном часопису
Рад
у
часопису
међународног
значаја
верификованог посебном одлуком
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у целини (неопходно позивно писмо)
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у изводу
Саопштење са међународног скупа штампано у
целини
Саопштење са међународног скупа штампано у
изводу
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у часопису националног значаја
Рад у научном часопису
Домаћи новопокренути научни часопис
Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у целини
Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у изводу
Саопштење са скупа националног значаја
штампано у целини

3.

Часописи националног значаја

4.

Зборници скупова националног
значаја

Категорија
резултата
М21а
М21
М22
М23
М24

Број бодова

М31

6

М32

3

М33

2

М34

1

М51
М52
М53
М54
М61

4
3
2
1
3

М62

2

М63

1

10
9
8
6
5

4. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ
4.1 Први уписни рок
Пријављивање на конкурс и предаја докумената обавиће се од 24. септембра до 2. октобра 2020.
године.
03. октобар 2020. године објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу
успеха из претходног нивоа образовања)
03. октобар 2020. године жалбе на објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на
основу успеха из претходног нивоа образовања) од 9 до 10 сати, у кабинету Б003. Решења по жалбама
биће објављена истог дана у 11 сати.
03. октобар 2020. године распоред полагања пријемног испита по салама.
Пријемни испит ће бити организован према следећем распореду:
датум
4. октобар 2020.

време
12:00

4. октобар 2020.

14:00

студијски програм
Менаџмент
Менаџмент здравственог система

Прелиминарне ранг листе са укупним бројем бодова биће објављене 6. октобра 2020. године до
12 сати.
Подношење жалби на објављене прелиминарне ранг листе ће бити 7. октобра 2020. године од 9
до 10 сати, у кабинету Б003. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 11 сати.
Коначнe ранг листе ће бити објављене 9. октобра 2020. године, до 12 сати. Коначне ранг листе
објављују се на сајту и достављају се Ректорату.
Упис студената обавиће се у периоду од 10. до 11. октобра 2020. године, према распореду који ће
бити објављен 9. октобра 2020. године.
4.2

Други уписни рок
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Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог
Факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде завршен
до 24. октобра 2020. године.
5. УПИС СТУДЕНАТА
Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је
конкурсом предвиђен за упис.
Максимално седам кандидата може бити уписано на једно изборно подручје студијског програма
Информациони системи и квантитативни менаџмент.
Са студентом који се уписује на докторске академске студије са склапа Уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
6. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављанин може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и
општим актом Универзитета.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним
споразумом није другачије одређено.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о
признавању стране јавне исправе (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) или потврду да је поступак
започет.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
7. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише
за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак
образовања на Универзитету у Београду (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) и упис конкретног
студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе
потврду о томе да је поступак у току.
Напомена: Кандидат из члана 6. и 7. конкурса може условно да се упише на студијски програм
у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока за
подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет.
Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске исправе
не даје право на упис студијског програма на који се кандидат пријавио, сматраће се да кандидат није
уписан. Овом кандидату вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа.
8. УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно
прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис
на студијски програм.
Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити
Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом
ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.
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9. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Фотокопију дипломе и додатка дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму
првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука (оригинали на
увид);
Доказе који се односе на остварене научне радове (списак научних и стручних радова и
фотокопије радова). Радови се доносе у следећој форми:
 Фотокопија насловне страна часописа/зборника радова у коме је рад објављен
 Фотокопија садржаја часописа/зборника радова
 Фотокопија приказа објављеног рада
 Фотокопија последње стране часописа/зборника радова (потребно је и да се види
ISSN/ISBN број);
Доказ о знању једног светског језика (1. енглески 2. француски 3. немачки 4. италијански 5.
шпански 6. руски 7. кинески.). Као доказ узима се да је студент слушао и полагао испит из
једног страног језика на основним академским студијама;
Радну биографија и мотивационо писмо (У навођењу објављених радова, форма је следећа:
a. Аутор(и), наслов рада, име часописа (симпозијума, конференције), место, година, ISSN
(ISBN) број);
Доказ о уплати накнаде за трошкове учешћа на конкурсу за упис на докторске академске
студије;
Изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети
у електронску базу података;
Изјаву да није био уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који
конкуришу.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним
високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за
акредитовани студијски програм.
Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно
доставља уверење о положеним испитима.
Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са
уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету
диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања .
Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је
кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се
ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског
програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на
ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова, односно 54 од 180 ЕСПБ бодова) у складу са
Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.
Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује
дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са
важећим прописима, кандидат нема право на упис.
Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има
недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.
Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу
да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања
потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и
технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
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Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године приликом
пријаве достављају и потписан у изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на
степену студија за који конкуришу.
Трошкови учешћа на конкурсу, у зависности од броја студијских програма на који кандидат
конкурише, су:
Број студијских програма
Трошкови учешћа на конкурсу

1
13.000,оо

2
20.000,оо

3
25.000,оо

Накнада за трошкове пријаве и полагања пријемног испита уплаћује се на жиро-рачун Факултета
организационих наука 840-1344666-69, позив на број: 742121-01-650.
Школарина за кандидате, држављане Републике Србије у зависности од студијског програма
износи 288.000,00 РСД.
Школарина се може платити у целости или у пет рата, и то:
Износ
школарине
1. рата
2. рата
3. рата
4. рата
5. рата

288.000,оо
88.000,оо
50.000,оо
50.000,оо
50.000,оо
50.000,оо

приликом уписа
до 10.01.2021. године
до 10.03.2021. године
до 10.05.2021. године
до 10.07.2021. године

Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од 5.000 евра, у динарској
противвредности на дан уплате.
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.
Документа која кандидат подноси приликом уписа:










Потврду о пријави на конкурс
Оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи, односно уверење озавршеном студијском
програму првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука Две
исте фотографије за индекс (димензије 3,5 х 4,5)
Извод из матичне књиге рођених (само кандидате који су рођени ван територије Р.Србије)
Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV)
Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце:
o уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
o сврха: индекс и обрасци
o прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
o износ 3.000,оо рсд
o жиро рачун: 840-1344666-69
o позив на број: 742121-01-55
Доказ о уплати прве рате школарине:
o уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
o сврха: прва рата школарине 2020/21.
o прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
o жиро рачун: 840-1344666-69
Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере

НАПОМЕНА: Универзитет у Београду и Факултет организационих наука задржавају право да измене и
допуне текст Конкурса у складу са новим одлукама Комисије за акредитацију и контролу квалитета и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета и Универзитета у
Београду.
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Прилог 1:
Изјава
Изјављујем да сам у циљу уписа на студијски програм Универзитета у Београду – Факултет
организационих наука добровољно дао/дала своје личне податке.
Сагласан/сагласна сам да Факултет организациопних наука и Универзитет у Београду могу ове
податке да унесу у електронску базу података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења
прописане евиденције о упису, резултатима студирања, издавања дипломе, као и за генерисање
потребних статистичких података, достављање тражених података Министарству просвете, науке и
технолошког развоја (без података о личности), као и да добијене податке неће учинити доступним
неовлашћеним лицима.
У Београду, ___________________

________________________
Потпис кандидата
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