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Термини пријаве и правила уписа на докторске студије 

у школској 2016/2017 години 

 

 

 
1. Пријава на конкурс за докторске студије је од 15.09.-30.09.2016. године 

 

2. Интервју са кандидатима који уписују студијски програм Менаџмент ће се 

одржати 03.10.2016. и 04.10.2016. године у 17:00 часова, а за студијски програм 

Менаџмент здравственог система  04.10.2016.  године у 17:00 часова.  

 

3. Јединствене прелиминарне ранг листе биће објављене 05.10.2016. године на 

Интернет страници Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs  

 

4. Подношење жалби на објављене једниствене прелиминарне ранг листе је могуће до 

06.10.2016. годинe од  08:00-14:00h, у кабинету А101, а у другостепеном поступку 

07.10.2016. године од  08:00-14:00h, у кабинету А101. 

 

5. Објављивање коначних јединствених ранг листи је 10.10.2016. године на Интернет 

страници Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs  

 

6. Упис на студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ 

МЕНАЏМЕНТ вршиће се на основу одговарајуће коначне јединствене ранг листе 

кандидата 12.10.2016. године од 17:00 часова прозивањем кандидата по редоследу 

на ранг листи у назначеној сали.  Кандидат при прозивању мора бити присутан или 

мора бити присутно лице које је кандидат писмено овластио да уместо њега изврши 

упис. Овлашћено лице мора пре прозивке, а најкасније до 16:45 часова, да преда 

писмено овлашћење у кабинету А101, односно Уписној Комисији.  

Упис кандидата на докторске студије ће бити у складу са критеријумима Конкурса 

да максимално 7 кандидата може бити уписано на једно изборно подручје 

студијског програма ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ 

МЕНАЏМЕНТ. 

Кандидати са ранг листе ће имати право да се упишу на докторске студије уколико 

су изабрали изборно подручје за које до тренутка њиховог прозивања није 

испуњена назначена квота.  
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Кандидат који је прозван, а жели да упише изборно подручје за које је испуњена 

квота, има право да одабере у тренутку уписа једно од слободних изборних 

подручја. 

 

7. Упис на студијски програм МЕНАЏМЕНТ вршиће се на основу одговарајуће 

коначне јединствене ранг листе кандидата 12.10.2016. године од 18:00 часова 

прозивањем кандидата по редоследу на ранг листи у назначеној сали. Кандидат при 

прозивању мора бити присутан или мора бити присутно лице које је кандидат 

писмено овластио да уместо њега изврши упис. Овлашћено лице мора пре 

прозивке, а најкасније до 16:45 часова, да преда писмено овлашћење у кабинету 

А101, односно Уписној Комисији. 

 

8. Упис на студијски програм МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА вршиће се 

на основу одговарајуће коначне јединствене ранг листе кандидата 12.10.2016. 

године од 19:00 часова прозивањем кандидата по редоследу на ранг листи у 

назначеној сали. Кандидат при прозивању мора бити присутан или мора бити 

присутно лице које је кандидат писмено овластио да уместо њега изврши упис. 

Овлашћено лице мора пре прозивке, а најкасније до 16:45 часова, да преда писмено 

овлашћење у кабинету А101, односно Уписној Комисији. 

9.    Кандидати који су на прозивци стекли право уписа на докторске студије, долазе на 

упис у Службу за докторске студије 13.10.2016. од 14:00 -18:00  часова и 

14.10.2016. године 12:00 -15:00  часова 

 

 

Председник Већа за докторске студије  Продекан за научно истраживачки рад 

др Јован Филиповић, ред. проф.  ФОН-а   др Марко Петровић, доцент  ФОН-а 


