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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

Докторске академске студије Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ) 

БРОЈ СТУДЕНАТА:   

                                                                                          буџет                 самофинансирање 

Економија, пословно управљање и статистика           10                                   17      

 

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за 

школску 2022/2023. годину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, 

извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да 

укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен. 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, 

односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање 

четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона и општом 

просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну 

оцену мању од 8, уколико имају најмање један научни рад објављен у часописима са листе 

ресорног министарства пре уписа на докторске студије. 

Услов за упис на студијске програме докторских студија су завршене мастер академске студије, 

односно интегрисане студије. 

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на студијама (60% оцене), остварених научних резултата (до 10% 

оцене), писаног предлога предмета истраживања (15% оцене) и оствареног резултата на интервјуу 

пред Комисијом за упис на докторске студије (15% оцене).  

 

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) = 
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод

ОСбод + МСбод
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За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим 

студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим 

актом факултета. 

 

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. 

На предвиђену дужину трајања програма основних или мастер академских студија, додаје се још 

једна академска година за завршетак студија. Кандидатима који у том року нису завршили 

студије, одузима се по један поен за сваку наредну академску годину до завршетка студија.  

 

Кандидатима који су објавили радове у научним часописима (према критеријумима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја) додаје се одговарајући број поена у зависности од 

категорије часописа на којој је рад изложен, који у укупном збиру не може прећи 10. 

 

Комисију за упис на докторске студије одређује декан, на предлог Наставно-научног већа 

Факултета. Комисијом руководи председник Комисије за  докторске студије, а чини је најмање по 

један наставник са сваког студијског програма. На интервјуу кандидат презентује предлог 

предмета истраживања, при чему се оцењује подобност предмета истраживања и кандидата. 

                 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

Висина школарине за држављане Републике Србије: 211.250,00  динара. 

Висина школарине за стране држављане: 2.500 евра. 
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