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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Информациони системи и квантитативни менаџмент (ИСиКМ), изборна подручја (модули):
- Информациони системи – 4 слободна места
- Операциона истраживања – 6 слободних места
- Софтверско инжењерство - 7 слободних места,
- Управљање системима – 6 слободних места,
- Информационе технологије – 7 слободних места.
Носилац студијског програма је Факултет организационих наука Универзитета у Београду. Уписаће се до 17 студента у
статусу самофинансирајући. На поједино изборно подручје може да се упише највише 7 (седам) студената.
Менаџмент (МЕН)
Носилац студијског програма је Факултет организационих наука Универзитета у Београду. Уписаће се до 17 студента у
статусу самофинансирајућих.
Менаџмент здравственог система (МЕНЗС)
Носиоци студијског програма су Факултет организационих наука у Београду и Медицински факултет Универзитета у
Београду. Уписаће се до 25 студената у статусу самофинансирајући.
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.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
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.
За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене 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, и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним
академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама. Такође, могу конкурисати и лица која
имају општу просечну оцену мању од 8, али не мању од 7,5 (седам и 50/100) на основним академским и мастер
академским студијама, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства,
пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се ранг листом пријављених кандидата, за сваки студијски
програм појединачно, на основу следећих мерила:

1

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.
1.

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

Укупан успех на претходним студијама се утврђује тако што се општа просечна оцена остварена на претходним
студијама множи са 6 (шест). По овом мерилу, кандидат може да оствари највише 60 бодова.
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 x ОСбод + ОцМС x МСбод) / (ОСбод + 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, 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), а не мању од 7,50 (седам и 50/100), мора да
има објављене научне радове у обиму не мањем од 3 (три) 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.
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)

◊ 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:
1.

2.
3.

Завршени студијски програми
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

Број бодова
30

28
26

2

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

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, природноматематичке 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, природноматематичке 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)

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.

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

Број
бодова
15

14

12

3

4.

5.

6.
7.
8.
9.

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)
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)

11

10

9
13
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):
Број
Завршени студијски програми
бодова
1.
Основе академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском
до 30
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
2.
Основе академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском
до 28
факултету Универзитета у Београду
Мастер академске студије на другом факултету
3.
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у
до 24
Београду
Мастер академске студије на Факултету организационих наука или Медицинском
факултету Универзитета у Београду
4.
Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у
до 22
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
5.
Основе академске студије на другом факултету који је сродан Факултету
до 21
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

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)

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.
3.

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.
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
1.

2.

Назив групе резултата

Врста резултата

Часописи међународног
значаја

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

Зборници међународних
научних скупова

Категорија
резултата
М21а
М21

Број
бодова
10
9

М22

8

М23

6

М24

4

М31

6

М32

3

5

3.

4.

Часописи националног
значаја

Зборници скупова
националног значаја

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

М33

2

М34

1

М51

4

М52
М53
М54

3
2
1

М61

3

М62

2

М63

1

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Висина школарине за студенте прве године докторских академских студија, који су за држављани Републике Србије,
износи 288.000,00 динара, са могућношћу плаћања на рате.
Годишња школарина за стране држављане, који наставу слушају на српском језику, износи 5.000,00 евра (за уплате у
динарској противвредности, износ се обрачунава по средњем курсу Народне Банке Србије).

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављани могу да се упишу на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије.
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне
исправе, издат од Универзитета у Београду. 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.

-

УПИС ДРЖАВЉАНА КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
Уколико докторске студије жели да упише кандидат који је неке од претходних нивоа студија завршио у иностранству,
пре пријаве на конкурс мора се извршити признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања, у
складу са Законом и Правилником о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских
исправа ради наставка образовања.

ЛИЦА СА ЗВАЊЕМ МАГИСТРА НАУКЕ
Лица са звањем магистра науке, која су стекла звање на сродном студијском програму од 01. октобра 2010. године и
касније, и који су публиковали најмање два научна рада у рецензираним часописима, могу се уписати у IV семестар
докторских студија. Сродност студијског програма утврђује Уписна Комисија.
Наведеним кандидатима се признаје 90 ЕСПБ бодова и имају обавезу да уз писмену сагласност одабраног ментора
пријаве и одбране приступни рад за израду докторске дисертације, на којем ће стећи још 30 ЕСПБ бодова. Након
пријаве и одбране докторске дисертације стећи ће још 60 ЕСПБ бодова.
При упису на докторске студије кандидати морају донети писмену сагласност одабраног ментора.
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КОНКУРСНИ РОКОВИ
Други Конкурсни рок за упис студената на прву годину докторских академских студија отворен је од 16.10.2018.
године до 17.10.2018. године.
1.
2.

Пријава на конкурс за докторске академске студије је од 16.10.-17.10.2018. године
Интервју са кандидатима који уписују студијски програм Менаџмент ће се одржати 18.10.2018. године у 16:00
часова, а за студијски програм Менаџмент здравственог система 18.10.2018. године у 17:00 часова.
3. Прелиминарне ранг листе по студијским програмима докторских академских студија биће објављене
19.10.2018. године на Интернет страници Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs
4. Кандидат који сматра да редослед кандидата на Прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен
конкурсом треба да поднесе писмени приговор Уписној комисији факултета 19.10.2018. год., од 12:00 до 13:00
часова. Приговор се подноси у писарници Факултета. Одлуке на евентуалне поднете приговоре биће саопштене
кандидатима 19.10.2018.год. до 16:00 часова.
5. Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Уписне комисије може да поднесе приговор Декану факултета,
у писарници Факултета, 22.10.2018. год. од 09:00 до 10:00 часова. Одлуке на евентуалне поднете приговоре
биће саопштене кандидатима 22.10.2018.год. до 11:00 часова.
6. Објављивање коначних ранг листи је 22.10.2018. године на Интернет страници Факултета организационих
наука www.fon.bg.ac.rs
7. Упис на студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ вршиће се на
основу одговарајуће коначне јединствене ранг листе кандидата 22.10.2018. године од 12:00 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 11:45 часова, да преда писмено овлашћење у Служби за докторске студије,
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.
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.
8. Упис на студијски програм МЕНАЏМЕНТ вршиће се на основу одговарајуће коначне ранг листе кандидата
22.10.2018. године од 13:00 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 12:45 часова, да преда
писмено овлашћење у Служби за докторске студије, односно Уписној Комисији.
9. Упис на студијски програм МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА вршиће се на основу одговарајуће
коначне ранг листе кандидата 22.10.2018. године од 14:00 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
12:45 часова, да преда писмено овлашћење у Служби за докторске студије, односно Уписној Комисији.
10. Кандидати који су на прозивци стекли право уписа на докторске студије, долазе на упис у Службу за докторске
студије 22.10.2018. године након прозивке.
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 радним даном од 8 до 16 часова у
просторији Службе на Факултету организационих наука, улица Јове Илића 154, Београд.
Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефонима 011/3950-885 и 011/3950-828,
преко е-maila са адресом ds@fon.bg.ac.rs, или на Интернет адреси http://www.fon.bg.ac.rs/.
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