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Распоред уписа кандидата 

на докторске академске студије 2019/20 
 
 

датум време сала 
Студијски програм Позивају се да присуствују 

прозивци 

12.10.2019. 17:00 Б103 
Информациони системи и 
квантитативни менаџмент 

Ранг 1-9 
 

12.10.2019. 17:30 Б103 
Менаџмент Ранг 1-5 

12.10.2019. 18:00 Б103 
Менаџмент здравственог система Ранг 1 

 
 
 Уколико кандидат није у могућности да лично присуствује прозивци за упис неопходно је 

да овласти неког да у његово име (уз оверено овлашћење код нотара) изврши упис. 
Ако се кандидат, или неко у име кандидата, не појави на прозивци за упис, сматра се да је 

одустао од уписа. 

 
Приликом уписа кандидати доносе: 
 

- Уверење о дипломирању – оверена фотокопија (са свих нивоа студија), уколико 
нисте предали оверену фотокопију приликом пријаве на конкурс 

- Уверење о положеним испитима или додатак дипломи – оверена фотокопија (са 
свих нивоа студија), уколико нисте предали оверену фотокопију приликом пријаве 
на конкурс 

- Две исте фотографије за индекс (димензије 3,5 х 4,5) 
- Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV) 
 
- Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце: 

 уплатилац: име и презиме, адреса 
 сврха: индекс и обрасци ДАС 
 прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 

 износ: 3.000,оо рсд 
 жиро рачун: 840-1344666-69 
 позив на број: 742121-01-55 
 

- Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере: 
 уплатилац: име и презиме, адреса 

 сврха: накнада за Центар за развој каријере 2019/20 
 прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 

 износ: 100,оо рсд 

 жиро рачун: 840-1344666-69 
 позив на број: 742121-50 
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- Доказ о уплати прве рате школарине: 
 уплатилац: име и презиме, адреса 
 сврха: Прва рата школарине за ДАС 2019/20 

 прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154 
 износ: 88.000,oo рсд 

 жиро рачун: 840-1344666-69 
 позив на број 742121-0930 

 
Динамика уплате школарине: 

Износ школарине 288.000,оо датум 

1. рата 88.000,оо приликом уписа, 

2. рата 50.000,оо до 10.01.2020. године, 

3. рата 50.000,оо до 10.03.2020. године, 

4. рата 50.000,оо до 10.05.2020. године, 

5. рата 50.000,оо до 10.07.2020. године. 


