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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. 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 на основу опште просечне оцене (ОПО) и дужине студирања 

на претходним студијама. По овом мерилу кандидат може стећи највише 60 бодова. Број бодова по основу ова 

два критеријума, се рачуна према формули: 

 

 
 

где ТС представља дужина трајања студијског програма, изражена у месецима, помножена са 6. 

У број месеци студирања улази сваки започети месец. 

Број бодова по основу ова два критеријума, добијен по формули, се заокружује на две децимале. 

 

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) =    
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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), мора да има објављене научне радове 

у часописима са листе ресорног министарства у обиму не мањем од 4 (четири) 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: 

 

 

 
Завршени студијски програми 

Број 

бодова 

1. Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду 

30 

2. Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду 

Мастер академске студије на другом факултету 

28 

3. 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 

26 

4. 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  

24 

5. Основе академске студије на факултету из техничко-технолошке групације, 

природно-математичке групације сродног Универзитета, а који није у 

саставу Универзитета у Београду 

22 
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Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду 

6. Основне академске студије на факултету који је сродан Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду 

20 

7. 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 

18 

8. Основне академске студије на факултету који је сродан Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на другом факултету 

18 

9. 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) 

26 

10. Основне студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-

математичке 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) 

22 

11. Основе студије на факултету из техничко-технолошке групације, природно-

математичке 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) 

18 

12. 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) 

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 

Број 

бодова 

1. Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду 

15 

2. Основе академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду 

Мастер академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у 

14 
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Београду 

3. Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета 

у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду 

12 

4. 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 

11 

5. Основне академске студије на другом факултету који није у саставу 

Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду 

10 

6. Основне академске студије на другом факултету који није у саставу 

Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на другом факултету 

9 

7. 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) 

13 

8. 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) 

11 

9. 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) 

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): 

 

 
Завршени студијски програми 

Број 

бодова 

1. Основе академске студије на Факултету организационих наука или 

Медицинском факултету Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука или 

Медицинском факултету Универзитета у Београду 

или 

до 30 
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Интегрисане студије на Факултету организационих наука или Медицинском 

факултету Универзитета у Београду 

2. Основе академске студије на Факултету организационих наука или 

Медицинском факултету Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на другом факултету 

до 28 

3. Основне академске студије на другом факултету који је у саставу Универзитета 

у Београду 

Мастер академске студије на Факултету организационих наука или 

Медицинском факултету Универзитета у Београду 

до 24 

4. 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 

или 

Интегрисане студије на другом факултету који је у саставу Универзитета у 

Београду 

до 22 

5. 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 Факултету организационих наука или 

Медицинском факултету Универзитета у Београду 

до 21 

6. 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 

до 20 

7. 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  

до 18 

8. Основне академске студије на другом факултету који није у саставу 

Универзитета у Београду 

Мастер академске студије на другом факултету  

до 15 

9. 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) 

до 26 

10. 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) 

до 20 

11. 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) 

до 15 

12. 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 14 

 

Напомена: Да би био рангиран, кандидат по овом мерилу мора да оствари најмање 14 бодова. 
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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 

 
Назив групе резултата Врста резултата 

Категорија 

резултата 

Број 

бодова 

1. Часописи међународног 

значаја 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
М21а 10 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
М21 9 

Рад у истакнутом међународном 

часопису 
М22 8 

Рад у међународном часопису М23 6 

Рад у часопису међународног значаја 

верификованог посебном одлуком 
М24 5 

2. Зборници међународних 

научних скупова 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

целини (неопходно позивно писмо) 

М31 6 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

изводу 

М32 3 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
М33 2 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
М34 1 

3. Часописи националног 

значаја 

Рад у водећем часопису националног 

значаја 
М51 4 

Рад у часопису националног значаја М52 3 

Рад у научном часопису М53 2 

Домаћи новопокренути научни 

часопис 
М54 1 

4. Зборници скупова 

националног значаја 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

целини 

М61 3 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

изводу 

М62 2 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у целини 
М63 1 

  

 


