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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 73/18, 

27/8 – др.закон, 67/19, 6/20 – др.закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. 

закон), члана 58. и 114. Статута Универзитета Едуконс, члана 55. Статута Факултета за пројектни 

и иновациони менаџмент, Факултета за пројектни и иновациони менаџмент расписује: 

 
 

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ 

ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
 
Студијски програм докторских академских студија садржи обавезне и изборне предмете у 
укупном обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова. 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
 
За упис на докторске студије може конкурисати лице које има: 
 
- завршене основне академске и 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 о високом образовању („Сл. 
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) и општом просечном оценом од најмање 
8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним 
студијама, 

- завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске 
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8 и остварене 
научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на 
докторске студије, у складу са општим актима Факултета, односно Универзитета. 

 
Општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на 
основним академским студијама (ПросекОАС) и мастер академским студијама (ПросекМАС), 
пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер 
академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (БодовиОАС и БодовиМАС): 
 

Општа просечна оцена =   
ПросекОАС × БодовиОАС + ПросекМАС × БодовиМАС

БодовиОАС + БодовиМАС
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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. 
 
На студијски програм докторских студија може се уписати и лице које има академски степен 
магистра наука. Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су 
важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник PC“ 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) остварује право на упис на студијски програм докторских студија, у истој или 
сродној научној области, ако се пријавило на конкурс који испуњава услове и уколико се 
налази на ранг листи  до броја који је конкурсом предвиђен за упис. 
 
Лицу са академским звањем магистра наука, може се, на лични захтев, признати део 
садржаја наставног плана магистарских студија, уз могућност одређивања савладавања 
допунских обавеза. Одлуку о признавању  доноси Наставно-научно веће Факултета, на начин 
и по поступку утврђеним општим актима Факултета. 

 
На студијски програм докторских академских студија може се уписати и лице које је започело 
докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, 
под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим 
актима Универзитета и Факултета. Овакво лице мора испуњавати услове за упис на 
студијски програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова; може се уписати само 
као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени 
студијски програм. Студент другог Универзитета, односно друге самосталне високошколске 
установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у 
његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској 
установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова. 
 
Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области, подноси 
захтев за упис Факултету, у конкурсним роковима. О поднетом захтеву одлучује Декан. 
Наставно-научно веће факултета, одлучују о признавању положених испита. 
 
Уколико је лице започело докторске студије у иностранству, кандидат подноси Универзитету 
захтев за признавање стране високошколске исправе. Декан доноси решење о упису на 
студијски програм које садржи и следеће податке: број признатих ЕСПБ бодова, дужину 
трајања студија и статус самофинансирајућег студента. Број признатих ЕСПБ бодова не мора 
бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму. Дужина трајања 
студија лица је двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног 
студијског програма. У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака 
права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, 
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вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, 
инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 
 
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
 
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу: 
- опште просечне оцене и дужине студирања на основним и мастер студијама (највише 50 

бодова), 
- усклађености области претходно завршених студијских програма (највише 10 бодова),  
- остварених научних резултата (највише 15 бодова), 
- интервјуа (највише 25 бодова). 
 
Општа просечна оцена  
 
Општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на 
основним академским студијама (ПросекОАС) и мастер академским студијама (ПросекМАС), 
пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер 
академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (БодовиОАС и БодовиМАС): 
 

Општа просечна оцена =   
ПросекОАС × БодовиОАС + ПросекМАС × БодовиМАС

БодовиОАС + БодовиМАС
 

 
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 („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), вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, 
уколико исти постоји. 
 
Дужина студирања 
 
Кандидату који је завршио основне и/или мастер академске студије за време колико студије 
трају по акредитацији рачунају се додатни бодови, и то: 

 Кандидату који је завршио трогодишње основне академске студије за највише 36 
месеци (рачуна се сваки започети месец) додаје се 3 бода. 

 Кандидату који је завршио четворогодишње основне академске студије за највише 48 
месеци (рачуна се сваки започети месец) додаје се 4 бода. 

 Кандидату који је завршио двогодишње мастер академске студије за највише 24 месеца 
(рачуна се сваки започети месец) додаје се 2 бода. 

 Кандидату који је завршио једногодишње мастер академске студије за највише 12 
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месеци (рачуна се сваки започети месец) додаје се 1 бод. 

 Кандидату који је завршио основне студије (према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању 2006. године) за највише 48 месеца 
(рачуна се сваки започети месец) додаје се 5 бодова. 

 Кандидату који је завршио петогодишње интегрисане академске студије за највише 60. 
односно шестогодишње за највише 72 месеца (рачуна се сваки започети месец) додаје 
се 5 бодова. 

 
Кандидат по основу опште просечне оцене и дужине студирања на претходним нивоима 
образовања може остварити највише 50 бодова. 
 
Усклађености области претходно завршених студијских програма 
 
По основу усклађености области претходно завршених студијских програма са областима које 
се изучавају на студијском програму докторских академских студија Пројектни менаџмент 
кандидат може стећи највише 10 бодова.  
 
Остварени  научни  резултати 
 
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 или писмо организационог одбора скупа на коме је 
рад прихваћен за објављивање. У обзир се узима по један научни рад из различите групе 
резултата према Табели. Кандидат по овом основу може остварити највише 15 бодова. 
 

Р.број 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 
међународном скупа 

М31 6 
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штампано у целини 
(неопходно позивно 
писмо) 

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 часопсиу 
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 

 
Интервју 
 
Интервју са кандидатом је саставни део уписног поступка и вреднује се приликом 
формирања ранг листе за упис. Интервјуом се процењују знања и склоности кандидата ка 
областима које се изучајају на  студијском програму Пројектни менаџмент.  Индивидуалне 
склоности и способности за научно истраживачки рад из одређене области се оцењују на 
основу интервјуа. Кандидат по овом основу може остварити највише 25 бодова. 
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РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 
 

Факултет објављује листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на основу успеха 
из претходног нивоа образовања, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати 
могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет.  
 

5. децембар 2022. 
Објављивање листе пријављених кандидата(са бодовима на основу 
успеха из претходног нивоа образовања) 

6. децембар 2022. 
Жалбе на објављену листу пријављених кандидата  
од 9 до 10 сати – подношење жалби 
11 сати – решења по жалбама 

По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходном нивоу образовања 
сматрају се коначним. Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу 
за студијски програм, на огласној табли и интернет страници факултета у року који је утврђен 
конкурсом. 
 

8. децембар 2022. Објављивање прелиминарна ранг листе 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 
претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у 
року који је дефинисан конкурсом. Жалба се подноси надлежној Комисији Факултета која 
доноси решење по жалби.  
 

9. децембар 2022. 
Жалбе на прелиминарну ранг листу  
од 9 до 10 сати – подношење жалби 
11 сати – решења по жалбама 

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану Дакултета након истека 
рока за доношење решења Комисије Факултета по жалби кандидата. Декан доноси коначну 
одлуку и доставља је кандидату и комисији Факултета. Након одлучивања о жалби Факултет 
утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по 
свим критеријумима за студијски програм. По објављивању коначне ранг листе за студијски 
програм на сајту обавља се упис кандидата. 
 

10. децембар 2022. Објављивање коначне ранг листе 

12. децембар 2022. Упис студената 

 
  

http://www.pmc.edu.rs/


 

Универзитет Едуконс 
Факултет за пројектни и иновациони 
менаџмент 
Београд, Боже Јанковића 14 
011/3912-504, info@pmc.edu.rs 
www.pmc.edu.rs 
ПИБ: 104496317 
Број рачуна: 160-260966-65 
Banca Intesa a.д. Београд 

 
УПИС СТУДЕНАТА 

Kандидати се на прву годину докторских академских студија уписују по коначној ранг листи и 

то: Kоначној ранг листи за студијски програм Пројектни менаџмент. 

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи 

налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис. Кандидат се може уписати на студијски 

програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се 

налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако 

освоји најмање 50 бодова. 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу   

уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 

 Оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи првог степена студија (основне 

академске студије, основне студије, интегрисане студије)  

 Оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи другог степена студија (мастер 

академске студије) 

 Две фотографије формата 3,5 х 4,5cm  

 Извод из матичне књиге рођених (само кандидате који су рођени ван територије 

Р.Србије) 

 Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV)  

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

и фотокопије радова) - У навођењу објављених радова, форма је следећа: Аутор(и), 

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

број. 

 Доказ о знању једног светског језика. Као доказ узима се да је студент слушао и 

полагао испит из једног страног језика на основним академским студијама. 

 доказ о уплати школарине, 

 по потреби и друге доказе. 

Школарина за школску 2022/23. годину за студијски програм докторских академских студија  

Пројектни менаџмент износи 1950€. Школарина се уплаћује у динарској противвредности, на 

дан уплате, по средњем курсу НБС. 
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Школарина се може платити у целости приликом уписа или у 10 рата према следећој 
динамици:  

рата износ рате  уплатити до 

1.  300 €* приликом уписа 

2.  200 €* 15. јануара 2022. 

3.  200 €* 15. фебруара 2023. 

4.  200 €* 15. марта 2023. 

5.  200 €* 15. априла 2023. 

6.  200 €* 15. маја 2023. 

7.  200 €* 15. јуна 2023. 

8.  150 €* 15. јула 2023. 

9.  150 €* 15. августа 2023. 

10.  150 €* 15. септембра 2023. 
 
* у динарској против вредности на дан уплате по средњем курсу НБС 

Уплата школарине се врши путем жиро-рачуна Факултета. 

Жиро-рачун Факултета: 160-260966-65 

Позив на број: Број пријаве на конкурс 
 
 
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 
 
Страни држављанин може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима 
као и држављани Републике Србије. Кандидат - страни држављанин, приликом 
пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Уколико 
поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је 
поступак у току. Пре уписа, кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе 
доказе: 
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 
- да влада српским језиком. 
 
 
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 
 
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да 
конкурише за упис на студијски програм ако има  решење о признавању  стране 
високошколске  исправе за наставак образовања. Уколико поступак признавања није окончан, 
ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. 
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УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 
могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима 
Факултета. Особа са инвалидитетом је  у обавези да писмено образложи на који начин је 
потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 
 
 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 
 

21. новембар – 
2. децембар 2022. 

Пријава на конкурс и предаја докумената 

5. децембар 2022. 
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на 
основу успеха из претходног нивоа образовања) 

6. децембар 2022. 

Жалбе на објављену листу пријављених кандидата (са бодовима на 
основу успеха из претходног нивоа образовања)  
од 9 до 10 сати – подношење жалби 
11 сати – решења по жалбама 

7. децембар 2022.  
12 сати 

Интервју 

8. децембар 2022. Прелиминарна ранг листе 

9. децембар 2022. 
Жалбе на прелиминарну ранг листу  
од 9 до 10 сати – подношење жалби 
11 сати – решења по жалбама 

10. децембар 2022. Коначна ранг листа 

12. децембар 2022 Упис студената 

 
У случају да по окончању уписа остане слободних места биће организован други уписни рок 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе  на увид оригинална  документа,  а уз  
пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 
 

1. Пријавни лист (преузима се са сајта Факултета); 

2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и 
другог степена студија; 

3. Доказе  који  се  односе  на  остварене  научне  радове  (фотокопије  објављених  радова,  
односно потврду часописа са DOI бројем); 

4. Доказ о знању једног светског језика; 
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5. Доказ о уплати накнаде за спровођење конкурса, 
Износ: 8.000,оо РСД 

Жиро-рачун: 160-260966-65 

Позив на број: Првих 8 цифара ЈМБГ 

6. Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао 
могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за 
потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да 
неће бити доступни неовлашћеним лицима. 

 
По потреби, Факултет може тражити од кандидата и друга документа. 
 
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, односно Универзитету, диплому и додатак дипломи о 
завршеном претходном степену високог образовања. 
 
Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има 
недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом. Кандидати који 
имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају потврду да је поступак 
признавања започет. 
 
За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је 
приликом уписа поднети и решење о признавању стране јавне високошколске исправе. 
 
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право 
на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 
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