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На основу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр 76/05, 100/07, 97/08, 

44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15, 68/15, 88/17 и 27/18) и на основу Одлуке Наставно – научног 

већа Факултета организационих наука, од 10. јула 2019. године 

 

Потребни услови за упис наредне године  

докторских академских студија, школске 2019/20. године 

 

за генерације уписа 2017/18. и 2018/19. године, су следећи: 

  

 

Услови уписа у наредну годину докторских академских студија 

у статусу „на терет буџета“  

 

 Студенти генерације уписа 2017/18. и 2018/19. године који остваре 48 ЕСПБ бодова и 

више, без обзира на статус који су имали у текућој школској години, („на терет буџета“ или 

„самофинансирање“), имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета ако 

се рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. Ови 

студенти стичу право уписа више године студија. 

 

 

 Рангирају се студенти уписане исте школске године по студијским програмима. 

Рангирање се врши на основу броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у 

савладавању студијског програма, на основи следеће формуле:  

 

БрКР = Остварени ЕСПБ + Успех 

 где је: 

БрКР – Број бодова на коначној ранг листи 

Остварени ЕСПБ – min  60, 𝐵𝑟𝑜𝑗 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑢 š𝑘𝑜𝑙𝑠𝑘𝑜𝑗 2018/19.  𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖    
Успех – Просечна оцена у школској 2018/19. години помножена коефицијентом 1.5 

 

 Број кандидата који ће бити уписан у статус „на терет буџета“, једнак је броју кандидата 

који су били уписани у статусу „на терет буџета“ на том Студијском програму у школској 

2018/19.  години, увећан за 20%.  

 

 Максималан број студената, по генерацији уписа и студијском програму, који ће бити 

уписан на у статусу „на терет буџета“ дат је у следећој табели: 

 

 Информациони 

системи и 

квантитативни 

менаџмент 

Менаџмент 
Менаџмент 

здравственог система 

Генерација уписа 

2017/18. 
7 0 0 

Генерација уписа 

2018/19. 
6 1 0 

 

 Коначне ранг листе је основ за упис наредне године у статусу „на терет буџета“.  

 

 

 Да би кандидат уписао трећу годину у статусу „на терет буџета“ потребно је да је 

предходно одбранио приступни рад и укупно стекао 120 ЕСПБ бодова.  
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 Уколико кандидати који се налазе на ранг листи за упис наредне године на терет буџета 

имају исти укупан број бодова, рангирање се даље врши на основу објављених научних радова 

од почетка студирања докторских студија, према Категоризацији радова Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Уколико на радовима има више потписаних аутора, 

укупан број поена се дели са укупним бројем аутора. 

 

 

Услови уписа у наредну годину докторских академских студија 

у статусу „самофинансирање“  

 

 Студенти који остваре 37 и више ЕСПБ бодова у текућој школској години (а нису 

успели да се упишу „на терет буџета“) стичу право уписа више године студија.  

 

 

 

 Студенти приликом уписа више године студија, пријављују предмете за слушање, и то 

прво предмете из предходне године које нису положени, а затим из наредне године, до укупног 

збира бодова који су одабрали за слушање.. 
 

 Студенти који су положили укупно 4 или 5 испита на докторским академским 

студијама, могу уписати за слушање поред неположених испита и приступни рад. 

 

 У циљу бржег завршавања и ефикаснијег студирања, студентима који су у својој 

предходној години стекли 60 ЕСПБ бодова са просечном оценом већом од 8.5 може се 

омогућити упис између 60 и 90 ЕСПБ бодова (студенти са убрзаним студирањем).  

 

 

Услови поновног уписа године студија  

 на докторским академским студијама 

 

 Студенти који нису остварили 37 ЕСПБ у школској 2018/19. години, пријављују 

предмете за слушање и то тако што прво бирају предмете које нису положили из претходне 

године, па тек онда бирају предмете из наредне године, до укупног обима 60 ЕСПБ. 

 

 

  

Школарина 

 

 Висина школарине, за студенте који уписују наредну годину студирања у статусу 

„самофинасирање“, одређује пропорционално броју ЕСПБ бодова предмета за које се студент 

определио и вредности једног ЕСПБ бода сходно Одлуци о висини школарине за текућу 

школску годину, коју доноси Савет Факултета почетком школске године. 

 

 Уколико студент није одбранио докторску дисертацију, а истекао је рок од 6 година 

студирања и на његов захтев се продужава рок, дужан је да уплати школарину за текућу 

годину, а коју доноси Савет Факултета.  

 


