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УПИС КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 

 

Кандидати који су стекли право за упис на докторске студије у школској 2017/2018 

године или неко ко их заступа, треба да буду обавезно присутни 12.10.2017. године у 

17:00 часова за студијски програм Информациони системи и квантитативни 

менаџмент,  јер ће се у супротном сматрати да су одустали од уписа.  

За студијске програме Менаџмент односно за студијски програм Менаџмент 

здравственог система прозивка се неће одржати зато што је број кадндидата који 

имају право уписа мањи од броја слободних места.  

 

Уколико кандидати који су стекли право уписа не буду на прозивци, Kомисија за упис 

ће вршити прозивку присутних кандидата према редоследу на Коначној ранг листи и 

уписати наредног кандидата. Уколико се кандидат накнадно појави на прозици 

(уколико закасни на прозивку), он има право да се упише уколико има слободних 

места и уколико је он боље рангиран на Јединственој ранг листи од кандидата који 

нису прозвани.  

 

Упис ће се вршити на основу Коначне ранг листе кандидата, узимајући у обзир следеће: 

1. Упис кандидата на докторске студије ће бити у складу са критеријумима 

Конкурса а то је да максимално 7 кандидата може бити уписано на једно 

изборно подручје.  

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

уколико су изабрали изборно подручје за које није испуњена квота.  

Уколико је испуњена квота ти кандидати ће имати право да промене изборно 

подручје. 

Кандидати који су стекли звање магистра наука на сродном студијском програму, могу 

се уписати у IV семестар докторских студија и морају донети писмену сагласност 

одабраног ментора.   

 

Кандидати који буду прозвани добијаће пријавне бројеве под којим ће се уписивати.  
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Упис свих кандидата ће се обавити у кабинету 201, 13.10.2017. године од 11 – 15h. 

 

Поред докумената која су предата при пријави  на конкурс за докторске студије, 

Кандидат је дужан да при упису достави: 

1. Доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ-20 обрасце – 3000,00 дин 

Жиро рачун: 840-1344666-69 

Позив на број: 742121-55 

2. Доказ о уплати надокнаде за школарину на докторским студијама –  

Висина школарине за студенте прве године докторских академских студија износи 

288.000,00 динара. 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 01.02.2018., односно 15.05.2018. 

 

Жиро рачун: 840-1344666-69 

Позив на број: 742121-0930 

3. Две фотографије  

4. Попуњена 2xШВ-20 обрасца (добијају се у Служби за докторске студије) 

5. Попуњен Уговор о студирању (добија се у Служби за докторске студије) 

6. Индекс (добија се у Служби за докторске студије ) 

 


