
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 1 од 2 

 
Систем менаџмента квалитетом - SRPS ISO 9001:2008 

 

Ознака:  Интерна употреба Датум: 2016- 

 

Ознака обрасца: Д.СП.012.001 - Издање 1. © Забрањено неовлашћено коришћење 
 

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 

__________________________________________ЈМБГ __________________________ 

                 (име и презиме) 

Број личне карте и место издавања __________________________________________,  

држављанство_________________,  

Адреса сталног боравка _____________________________________________________ 

(место, улица и број) 

Телефон ___________________, мобилни телефон ____________________________,  

е-mail__________________________ 

 
A. Стечена диплома првог циклуса академског образовања:  

Универзитет и факултет који је издао диплому: 

______________________________________________________________ 

година у којој је стечена диплома: __________ 

 

B. Стечена диплома другог циклуса академског образовања (мастер):  

Универзитет и факултет који је издао диплому: 

______________________________________________________________ 

година у којој је стечена диплома: ___________,  

 

C. Диплома стечена у систему интегрисаног академског образовања (мин 300 

ЕСПБ бодова):  

Универзитет и факултет који је издао диплому: 

______________________________________________________________година 

у којој је стечена диплома: _______________,  

 

D. Раније стечена диплома академског образовања, VII-1 степен:  

Универзитет и факултет који је издао диплому: 

______________________________________________________________ 

година у којој је диплома стечена:____________, 

 

E. Раније стечена диплома академског образовања (магистар) :  

Универзитет и факултет који је издао диплому: 

______________________________________________________________ 

година у којој је стечена диплома:_____________, 
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За запослене: 

Назив фирме: _____________________________, Место__________________________,  

делатност___________________________, радно место___________________________ 

Заокружити жељени студијски програм тј. изборно подручје докторских студија: 

1.   Информациони системи и квантитативни менаџмент 
a) Информациони системи 
b) Квантитативни менаџмент 
c) Операциона истраживања 
d) Софтверско инжењерство 
e) Управљање системима 
f) Електронско пословање 
g) Информационе технологије  

2.  Менаџмент 

3.  Менаџмент здравственог система 

 

Београд                                                              П о т п и с 

_____________                               __________________________ 

Прилози:  
1. Оверене фотокопије диплома о свим предходно завршеним студијама или 

стеченом академском степену магистра наука (оригинали на увид),  
2. Оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима 

(оригинали на увид),  
3. Доказе који се односе на остварене научне радове (списак научних и стручних 

радова, и фотокопије радова). Радови се доносе у следећој форми: 

 Копија насловне страна часописа/зборника радова у коме је рад 
објављен 

 Копија садржаја часописа/зборника радова 

 Копија приказа објављеног рада 

 Копија последње стране часописа/зборника радова (потребно је и да се 
види ISSN/ISBN број) 

4. Доказ о знању једног светског језика (1. енглески 2. француски 3. немачки  

4. италијански 5. шпански 6. руски 7. кинески.).  Као доказ узима се да је студент 
слушао и полагао испит из једног страног језика на основним академским 
студијама  

5. Извод из матичне књиге рођених  
6. Кратка биографија  и мотивационо писмо (У навођењу објављених радова, 

форма је следећа:  

Аутор(и), наслов рада, име часописа (симпозијума, конференције), место, 
година, ISSN (ISBN) број) 

7. Доказ о уплати за пријаву на конкурс 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 
конкурисања на докторске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на 
упис. 


