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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШКОЛА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 
 
 
 

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА УПИС КАНДИДАТА У 
ШКОЛУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ,  ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 

 
 
 
 

         I УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ УПИСУЈЕ 
СТУДЕНТЕ У ПРВУ ГОДИНУ АКРЕДИТОВАНИХ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  
 
1. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ са изборним 
подручјима: 

- Информациони системи, 

- Операциона истраживања, 

- Софтверско инжењерство, 

- Управљање системима, 

- Електронско пословање, 

- Информационе технологије. 
 
 2. МЕНАЏМЕНТ 
 

 
чији је носилац 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

Београд , Јове Илића 154, 

Teл: 011/3950-800  Факс: 011/2461-221 

 Интернет адреса http://www.fon.bg.ac.rs . 
 
На студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ 

МЕНАЏМЕНТ докторских академских студија уписаће се укупно до 14 самофинансирајућих 

студената. На поједино изборно подручје овог студијског програма може да се упише 

највише 7 кандидата. 

На студијски програм МЕНАЏМЕНТ уписаће се до 7 студената, при чему су сви студенти у 

статусу самофинансирајућих студената. 

 

Студијски  програми  докторских  академских студија  садрже обавезне и  изборне предмете 

у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова. Детаљни садржаји студијских програма, као и правила 

која важе за докторске студије, могу се наћи на Интернет адреси факултета  

http://www.fon.bg.ac.rs.  

 
 

II ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
На студијске програме докторских академских студија могу се уписати: 

o лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са 

најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским 

и мастер академским студијама; 

http://www.fon.bg.ac.rs/
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o лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са 

најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам), а не мању од 7,5 (седам и 

50/100) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне 

радове у обиму и на начин уређен актом Факултета; 

o лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, 

у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и 

o лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању, завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико 

није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм. 

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.  

 
 
 
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 
 

Право уписа на докторске 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 пољу у 

којем је акредитован студијски програм докторских студија. 

Уписна комисија саставља јединствену уписну листу за упис на студијски програм 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ, односно јединствену 

уписну листу за упис на студијски програм МЕНАЏМЕНТ. Упис кандидата се врши 

прозивањем по редоследу на ранг листу на основу критеријума за рангирање кандидата: 

- укупног успеха на основним и дипломским академским студијама, односно 

интегрисаних академских студија (укупно до 60 бодова). У средњу оцену улазе 

и завршни односно дипломски рад, 

- усклађеност студијских програма основних академских и дипломских 

академских студија - мастер са студијским програмом Факултета 

организационих наука (до 30 бодова), 

- досадашњим резултатима и исказаној склоности кандидата за научно-

истраживачки рад (до 10 бодова), што се оцењује на основу достављене листе 

научних радова и копијама самих радова. 

Да би кандидат стекао право уписа мора да у збиру оствари најмање 51 бод. 

 
 
IV УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 

 
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и 

домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину. Кандидат - страни 

држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању 

стране јавне исправе. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да 

факултету/Универзитету поднесе доказе: 

 да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 

 да влада српским језиком. 
 

 

 

V УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ 

У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у 

иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна 

високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. 

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду 

о томе да је поступак у току. 
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VI ШКОЛАРИНА 

 
Висина школарине за студенте прве године докторских  академских  студија  износи 

260.000,00 динара.за студијски програм Информациони системи и квантитативни 

менаџмент Наведени износ може се уплатити једнократно, при упису, или у ратама, и то: 

прва рата у износу од  90.000,00 дин  плаћа  се  при  упису,  а  друга  и  трећа, у износима од 

85.000,00  дин,  плаћају  се  до 01.02.2015., односно 15.05.2015. 

Висина школарине за студенте прве године докторских  академских  студија  280.000,00 дин. 

за студијски програм Менаџмент. Наведени износ може се уплатити једнократно, при упису, 

или у ратама, и то: прва рата у износу од  100.000,00 дин  плаћа  се  при  упису,  а  друга  и  

трећа, у износима од 90.000,00  дин,  плаћају  се  до 01.02.2015., односно 15.05.2015. 

 

Школарина  за стране држављане износи 5.000 евра по години, уколико наставу слушају на 

српском  језику, а 7.500 евра по години уколико се делови наставног програма изводе на 

енглеском језику. 

 

 
VII КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 
Конкурс за упис студената на прву годину докторских академских студија отворен је до 07. 

новембра 2014. године. 

 

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Службе за докторске студије или 

преузети са Интернет локације http://www.fon.bg.ac.rs/ и одштампати. Пријаве на конкурс 

примају се у просторији А101 на Факултету организационих наука, улица Јове Илића 154, 

Београд. 

 
Даља  обавештења  о  условима  уписа  и  студирања  могу  се  добити  на  телефонима 3950 885 
и 3950 828, преко е-maila са адресом ds@fon.bg.ac.rs, или на Интернет адреси 
http://www.fon.bg.ac.rs/. 

 

 

 
VIII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист предају следећа документа, и то: 

 Оверене фотокопије диплома о свим предходно завршеним студијама или 

стеченом академском степену магистра наука (оригинали на увид),  

 Оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима 

(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: 

 Копија насловне страна часописа у коме је рад објављен 

 Копија садржаја часописа у коме је рад објављен 

 Копија приказа објављеног рада 

 Копија последње стране часописа (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  

 Извод из матичне књиге рођених  

 Кратка биографија  (У навођењу објављених радова, форма је следећа: Аутор(и), 

наслов рада, име часописа (конференције), место, година, ISSN (ISBN) број, IF) 

 Доказ о уплати за пријаву на конкурс 

 

http://www.fon.bg.ac.rs/
http://www.fon.bg.ac.rs/


 

4 

2. За трошкове  које  Факултет  има у вези са спровођењем  конкурса, кандидати  који 

конкуришу на један студијски програм плаћају накнаду у износу од 12 500,00 дин, а уколико 

на оба студијска програма онда плаћају накнаду у износу од 18 000,00 дин, на жиро-рачун  

Факултета организационих наука, Јове Илића 154, Београд.  

Жиро рачун : 840-1344666-69 позив на број: 742121-01-650.  

Доказ о уплати доставити уз пријаву за конкурс.  

 

3. Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- два обрасца ШВ-20, 

- индекс, 

- две фотографије формата 4х6 см, 

- доказ о уплати школарине, 

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере. 

 


