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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНЕ 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
 
 
Пријава кандидата за упис на студијске програме докторских академских студија у трећем конкурсном 

року, одржаће се у уторак и среду, 17. и 18. новембра 2020. године у Служби са мастер, 

специјалистичке и докторске студије од 9 до 15 сати. 

 

Приликом пријаве, кандидати су у обавези да доставе: 

 

 Фотокопију дипломе и додатка дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму 

првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука (оригинали на 

увид); 

 Доказе који се односе на остварене научне радове (списак научних и стручних радова и 

фотокопије радова).  

Радови се доносе у следећој форми:  

 фотокопија насловне страна часописа/зборника радова у коме је рад објављен; 

 фотокопија садржаја часописа/зборника радова; 

 фотокопија приказа објављеног рада;  

 фотокопија последње стране часописа/зборника радова (потребно је и да се     види 

ISSN/ISBN број). 

 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; 

 Радну биографија и мотивационо писмо (у навођењу објављених радова, форма је следећа: a. 

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

број); 

 Доказ о уплати накнаде за трошкове учешћа на конкурсу за упис на докторске академске студије.  

Трошкови учешћа на конкурсу, у зависности од броја студијских програма на који кандидат 

конкурише, су: 

 уколико се кандидат пријављује за један студијски програм: 13.000,00 рсд; 

 уколико се кандидат пријављује за два студијска програма: 20.000,00 рсд; 

 уколико се кандидат пријављује за сва три студијска програма: 25.000,00 рсд. 

Накнада за трошкове пријаве и полагања пријемног испита уплаћује се на жиро-рачун Факултета 

организационих наука 840-1344666-69, позив на број: 742121-01-650. 

 Изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети 

у електронску базу података; 

 

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним 

високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за 

акредитовани студијски програм.  

 

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом 

образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно 

доставља уверење о положеним испитима.  

 

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о 

положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету диплому и додатак 

дипломи о завршеном претходном степену високог образовања. 


