РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Бр. 04-2230
26.09.2019. године

На основу члана 82., став 1. и члана 85. Закона о високом образовању и члана 58. Статута
Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XIII седници одржаној
26.09.2019. године донело је

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ЕКОНОМСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује поступак пријављивања, полагања квалификационог и
пријемног, допунског и диференцијалног испита, преласка са других акредитованих високошколских
установа, начин рангирања и уписа студентата на докторске академске студије Економског факултета
у Нишу.
Члан 2.
Наставно-научно веће Факултета предлаже Сенату Универзитета одлуку о расписивању
конкурса за упис на докторске академске студије.
Конкурс садржи: број студената за упис, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа
кандидата, поступак за спровођење конкурса, рокове за подношење приговора на редослед кандидата,
и висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.
Универзитет у Нишу објављује заједнички конкурс (за све факултете Универзитета у Нишу)
за упис студената на докторске академске студије, за одговарајућу школску годину.
Конкурс се објављује у дневном листу и на Интернет страници Универзитета и Факултета.
Члан 3.
Поступак уписа кандидата на докторске академске студије спроводи Комисија за упис на
докторске студије (у даљем тексту: Комисија), а на основу објављеног конкурса.
Комисију одређује Наставно-научно веће Факултета. Комисију чине продекан за науку (који
је и председник Комисије) и по један наставник са сваке катедре.
Услови за упис на прву годину докторских академских студија
Члан 4.
У прву годину докторских академских студија могу се уписати кандидати који испуњавају
следеће услове:
1. Завршене мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ и просечна оцена најмање 8
(осам), на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на мастер академским
студијама), при чему су оба нивоа студија завршена на економском факултету, или
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2. Завршене мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ и просечна оцена најмање 8
(осам), на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на мастер академским
студијама), при чему један од претходна два нивоа студија није завршен на економском
факултету, уз полагање квалификационог испита, или
3. Завршене мастер студије, оставрено најмање 300 ЕСПБ и просечна оцена најмање 8 (осам) за оба
нивоа студија и један рад рад који је објављен или прихваћен за објављивање (уредник часописа у
потврди наводи волумен и број часописа у коме ће прихваћен рад бити објављен) у часопису са
листе часописа категорисаних од стране министарства надлежног за науку, и уз полагање
квалификационог испита, или
4. Завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и најмање два рада, од којих један рад
који је објављен или прихваћен за објављивање (уредник часописа у потврди наводи волумен и
број часописа у коме ће прихваћен рад бити објављен) у часопису са листе часописа
категорисаних од стране министарства надлежног за науку, и један ауторски, и уз полагање
квалификационог испита, или
5. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по
правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном
оценом од најмање 8 (осам), при чему су студије завршене на економском факултету, или
6. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по
правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном
оценом од најмање 8 (осам), при чему студије нису завршене на економском факултету, уз
полагање квалификационог испита.
Потврду о прихватању рада за објављивање из става 1, тачке 3 и 4 прибавља Факултет од
уредника часописа.
Под термином „економски факултет“ у смислу овог правилника подразумева се високошколска
установа економског усмерења у саставу универзитета чији је оснивач Република Србија.
Сви кандидати који испуњавају један од услова у тачкама 1) до 6) става 1. овог члана, полажу
пријемни испит из два предмета.
Члан 5.
За упис на докторске академске студије кандидати подносе доказе о стеченом образовању
(дипломе основних, мастер академских студија), уверења (доказе) о дужини студирања и остале
прилоге захтеване конкурсом.
Кандидати који су завршили четворогодишње студије по Закону о универзитету (кандидати
који испуњавају услове из члана 4., став 1., тачке 5. и 6., овог правилника), дужни су да поднесу и
уверење о еквиваленцији дипломе, у складу са чланом 149 Закона о високом образовању (Службени
гласнику РС број 88/2017, 73/2018).
Члан 6.
Приликом пријављивања за упис на докторске академске студије, кандидати се опредељују за
највише 2 (два) модула која желе да студирају. Акредитовани модули докторских академских студија
Економског факултета у Нишу су: (1) макроекономија, (2) рачуноводство, (3) финансије и
банкарство, и (4) пословно управљање.
Члан 7.
Кандидати који сходно члану 4., став 1., полажу квалификациони испит, бирају по један од
предмета са мастер академских студија, за модуле на докторским студијама за које су се пријавили.
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Члан 8.
Предмети који се могу изабрати за полагање квалификационог и пријемног испита су:
МОДУЛ
МАКРОЕКОНОМИЈА

РАЧУНОВОДСТВО

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

ПРЕДМЕТИ
Методологија економских наука
Микро и макроекономска анализа
Савремене економске теорије
Стратегијско управљачко рачуноводство
Финансијско извештавање
Стратегијски финансијски менаџмент
Банкарство
Монетарни и фискални менаџмент
Микроструктура финансијских тржишта
Стратегија раста и развоја предузећа
Менаџмент организационих промена
Релациони маркетинг
Управљање ланцима снабдевања
Међународне финансије
Банкарство
Валоризација туристичког потенцијала
Управљање квалитетом
Стратегијска контрола предузећа
Маркетинг услуга
Међународни менаџмент људских ресурса
Регионална економија
Туризам и животна средина

Члан 9.
Квалификациони испит из сваког предмета полаже се писано, у форми теста.
Максимални број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета је 20 (двадесет),
односно 40 (четрдесет) за два предмета.
Тест садржи минимално 10 (десет), а максимално 20 (двадесет) питања која могу бити
отвореног и затвореног типа.
Уколико у оквиру предмета који се полаже предметни наставник формира задатке као
испитна питања, сваки задатак може бити вреднован максимално са 5 (пет) бодова.
Кандидат је положио квалификациони испит и стекао услов за полагање пријемног испита и
рангирање, уколико је из сваког предмета који је полагао остварио најмање 11,00 бодова.
Бодови остварени на квалификационом испиту не улазе у обрачун при рангирању кандидата
за упис на докторске академске студије.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата
Члан 10.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног
броја бодова остварених по основу:
(1) просечне оцене остварене на претходном(им) нивоу(има) студија,
(2) дужине студирања,
(3) оствареног резултата на пријемном испиту.
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Сумарни приказ квантификације критеријума за рангирање кандидата за упис на докторске
академске студије из става 1. овог члана дат је у Прилогу бр. 2. овог правилника.
Максимални број бодова који се може остварити по основу наведена три критеријума из става
1. овог члана је 100,00 (сто и 00/100).
Члан 11.
Број бодова који кандидат може остварити по основу просечне оцене за сваки ниво претходно
завршених студија рачуна се као производ просечне оцене остварене на одређеном нивоу студија и
пондера за дати ниво студија.
Пондери којима се множи остварена просечна оцена дати су у Прилогу бр. 2. (колоне бр. 4. и
5. табеле) овог правилника.
Члан 12.
Максимални број бодова који кандидат може остварити по основу дужине студирања сваког
нивоа претходних студија је 10,00 (десет).
Вредновање дужине студирања бројем бодова дато је у Прилогу бр. 1. овог правилника.
Члан 13.
Сви кандидати који испуњавају услове конкурса, предвиђене чланом 4. овог правилника,
полажу пријемни испит из два предмета.
Предмети који се могу изабрати за полагање пријемног испита дефинисани су у члану 8. овог
правилника. Кандидат бира по један предмет са сваког модула за који конкурише за упис.
Кандидати који имају обавезу полагања квалификационог испита, не могу изабрати исте
предмете и за полагање пријемног испита.
Пријемни испит из сваког предмета полаже се писано, у форми теста.
Максимални број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета је 20 (двадесет),
односно 40 (четрдесет) за два предмета.
Тест садржи минимално 10 (десет), а максимално 20 (двадесет) питања која могу бити
отвореног и затвореног типа.
Уколико у оквиру предмета који се полаже предметни наставник формира задатке као
испитна питања, сваки задатак може бити вреднован максимално са 5 (пет) бодова.
Кандидат је положио пријемни испит и стекао услов за рангирање, уколико је из сваког
предмета који је полагао остварио најмање 11,00 бодова.
Процедура спровођења конкурса, објављивање листе пријављених кандидата, прелиминарне ранг
листе и коначне ранг листе и упис у прву годину докторских академских студија
Члан 14.
Кандидати подносе документа за упис на докторске академске студије у роковима
предвиђеним конкурсом.
Комисија објављује листу пријављених кандидата на огласној табли и Интернет страни
Факултета, у року од 3 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс.
Члан 15.
Квалификациони испит се организује најраније у року од 3 дана од истека рока за подношење
пријава на конкурс.
Укупно време за решавање тестова из два предмета је четири школска часа, односно 180
минута.
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Резултати квалификационог испита објављују се у року од 48 сати од тренутка завршетка
квалификационог испита, на огласној табли и сајту Факултета.
Кандидат има право приговора на регуларност поступка при полагању квалификационог
испита и начин оцењивања у року од 24 сата од објављивања резултата квалификационог испита.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан Факултета доноси одлуку у року од 24
сата од пријема приговора.
Члан 16.
Пријемни испит организује се у року предвиђеном конкурсом.
Укупно време за решавање тестова из два предмета је четири школска часа, односно 180
минута.
Резултати пријемног испита се објављују у оквиру јединствене прелиминарне ранг листе у
року од 72 сата од тренутка завршетка пријемног испита.
Члан 17.
Јединствена прелиминарна ранг листа садржи податке о кандидатима, броју бодова по сваком
од критеријума за рангирање предвиђених чланом 10. овог правилника и укупан број бодова.
При попуњавању квота за упис по модулима, првенство имају боље рангирани кандидати и то
најпре узимањем у обзир првоизабрани модул приликом пријављивања, а потом, уколико је већ
испуњена квота за упис на датом модулу, другоизабрани модул.
Кандидат има право приговора на регуларност поступка при полагању пријемног испита и
начин оцењивања, начин бодовања осталих критеријума за упис, као и на своје место на ранг листи, у
року од 36 сати од објављивања јединствене прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан Факултета доноси решење по
приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Члан 18.
Кандидат који је испунио услове уписа, али својом позицијом на ранг листи нема право уписа
на један од два модула (испуњене су квоте боље рангираним кандидатима) за које се пријавио, може
да поднесе захтев за упис на модул на коме је остало слободних места.
Захтев се, у року од 48 сата од објављивања прелиминарне ранг листе, подноси Комисији, на
чији предлог декан Факултета доноси одлуку у року од 24 сата од пријема захтева.
Уколико ни на једном од преостала два модула не постоје слободна места за упис, кандидат
нема право уписа.
Члан 19.
Након спроведених претходних процедура и по истеку рокова за подношење приговора и
њихово решавање, Комисија објављује коначну ранг листу пријављених кандидата.
Сходно условима конкурса, упис кандидата врши се најдуже 5 радних дана од дана
објављивања коначне ранг листе.
Уколико се кандидат, који је стекао услов за упис, не упише у предвиђеном року, на његово
место уписује се први наредни кандидат.
Упис студената на другу и трећу годину докторских академских студија
Члан 20.
На другу, односно трећу годину докторских академских студија могу се уписати студенти
који су у претходној школској години остварили најмање 37 ЕСПБ.
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Члан 21.
Рангирање студената за упис наредне године студија врши се на основу:
(1) броја остварених ЕСПБ у току претходне школске године,
(2) просечне оцене остварене током претходне школске године,
(3) укупаног броја бодова остварених полагањем испита, односно објављивањем радова
одговарајуће категоризације (максимално 600 бодова), током претходне школске године,
(4) испитног рока у коме је положен последњи испит (предност имају студенти који су раније
положили последњи положени испит) из претходне године студија.
Сумарни приказ квантификације критеријума за рангирање студената за упис на другу,
односно трећу годину докторских академских студија из става 6. овог члана дат је у Прилогу бр. 3.,
односно у Прилогу бр. 4. овог правилника.
Члан 22.
Ранг листа студената за упис на другу, односно трећу годину докторских академских студија
објављује се најкасније 72 сата по завршетку рока предвиђеног за оверу другог, односно четвртог
семестра, на огласној табли и на сајту Факултета.
Студент има право приговора на рангирање, у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан Факултета доноси одлуку у року од 24
сата од пријема приговора.
Након спроведених претходних процедура и по истеку рокова за подношење приговора и
њихово решавање, Комисија објављује коначну ранг листу студената за упис на другу, односно трећу
годину докторских академских студија.
Упис студената врши се најдуже 5 радних дана од дана објављивања коначне ранг листе.
Члан 23.
Докторске академске студије на Економском факултету у Нишу трају три године. Према
члану 74. Статута Факултета, докторске академске студије морају се завршити у року од шест година.
На почетку сваке школске године студент регулише статус, уписом наредне или обновом исте
године студија.
Обнова године
Члан 24.
Студенти који нису испунили услов из члана 20., става 1., односно става 2. овог правилника,
обнављају годину студија. Обнова године се врши, по правилу, у време када се врши упис студената.
У случају да у некој школској години током студирања докторских студија, студент није
регулисао статус, он има право да настави студије и регулише статус до истека рока предвиђеног за
завршетак овог нивоа студија.
Поновни упис на докторске академске студије
Члан 25.
Након истека рока за завршетак докторских академских студија, студент губи статус студента
докторских академских студија. Студент може поново уписати докторске академске студије, при
чему му се признају све претходно реализоване активности, односно остварени ЕСПБ.
Студент се уписује на одговарајућу годину студија, у зависности од признатог броја ЕСПБ.
Предлог о признавању броја ЕСПБ даје Комисија, а коначно признавање врши декан, Решењем о
признавању ЕСПБ стечених током претходног студирања докторских академских студија.
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Уколико му је признато између 37 и 74 ЕСПБ, студент се уписује на другу годину докторских
студија. Уколико му је признато 74 и више ЕСПБ, студент се уписује на трећу годину докторских
студија.
При поновном упису студент добија нови индекс.
Прелазак студената на докторске академске студије са других акредитованих
високообразовних институција
Члан 26.
Студенти докторских академских студија са других акредитованих восокообразовних
институција, са којима Економски факултет има потписан Уговор о сарадњи, могу да наставе студије
на докторским академским студијама на Економском факултету Универзитета у Нишу.
Члан 27.
Предуслов за прелазак на докторске академске студије јесте да кандидати на свим претходним
нивоима студија имају просечну оцену најмање 8 (осам), и то како на основним, тако и на мастер
студијама.
При преласку, кандидати бирају модул који одговара модулу који су студирали на
акредитованој високошколској институцији са које прелазе, а који су наведени у члану 6. овог
Правилника.
Члан 28.
Лица заинтересована за наставак студија на докторским академским студијама на Економском
факултету у Нишу, уз пријаву, подносе и одговарајућу документацију: дипломе са претходних нивоа
студија, уверења о положеним испитима и силабусе положених предмета са докторских академских
студија. Комисија за упис на докторске студије именује наставнике, уз чију сагласност, на бази
поређења садржаја силабуса положених предмета са садржајем силабуса одговарајућих предмета из
наставног плана Економског факултета у Нишу, даје предлог о признавању броја ЕСПБ кандидатима
из члана 31. овог правилника, о чему Декан издаје решење.
У зависности од признатих ЕСПБ, кандидати се уписују на одговарајућу годину докторских
академских студија.
Члан 29.
Лица из члана 31. овог правилника уписују се на докторске академске студије до почетка
наставе на одговарајућој години студија.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 30.
Саставни део овог правилника су прилози означени редним бројевима од 1. до 4.
Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Билтену Факултета“ и
примењује се почев од уписа студената на докторске академске студије у школској 2019/20. години.
Члан 32.
Даном ступања на на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о упису
студената на докторске академске студије Економског факултета у Нишу, донетог 05.11.2016. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Проф. др Тадија Ђукић

-7-

Прилог бр. 1. ВРЕДНОВАЊЕ ДУЖИНЕ СТУДИРАЊА
НИВО СТУДИЈА

4 – годишње основне академске студије

3 – годишње основне академске студије

1 – годишње мастер студије

2 – годишње мастер студије

4 – годишње основне студије (VII-1)

ДУЖИНА
СТУДИРАЊА*
до 4 године
од 4 до 4 ½ године
од 4 ½ до 5 година
од 5 до 6 година
преко 6 година
до 3 године
од 3 до 3 ½ године
од 3 ½ до 4 године
од 4 до 5 година
преко 5 година
до 1 године
од 1 до 1 ½ године
од 1 ½ до 2 године
преко 2 године
до 2 године
од 2 до 2 ½ године
од 2 ½ до 3 године
преко 3 године
до 4 године
од 4 до 4 ½ године
од 4 ½ до 5 година
од 5 до 6 година
преко 6 година

Број
бодова
8,00
7,00
6,00
4,00
2,00
6,00
5,00
4,00
2,00
0,50
2,00
1,50
1,00
0,50
4,00
3,50
3,00
2,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

* Дужина студирања представља време од дана почетка првог семестра одређеног нивоа студија до дана
одбране завршног рада (дипломског или мастер или магистарског).
Доказ (уверење) о дужини студија кандидат обезбеђује од високошколске установе у којој је завршио
одговарајући ниво студија.
Уколико кандидат није обезбедио наведени доказ (уверење), као почетак првог семестра одређеног нивоа
студија рачунаће се 1. децембар школске године у којој је извршен упис на дати ниво студија.

-8-

Прилог бр. 2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ЕКОНОМСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

Стечена диплома претходног нивоа
студија

1

1

2

(2)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ – БРОЈ БОДОВА

претходни
услов –
КВАЛИФИ
КАЦИОНИ
ИСПИТ

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

6

ПРИЈЕМНИ
ИСПИТ
(2 предмета)

СВЕГА
бодова
(максима
лно)

основне
студије

мастер
студије

ук. бодова
макс.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

МАСТЕР
(оба нивоа студија завршена
на економском факултету)

4+1

НЕ

4 х пр.оц.*

1 х пр.оц.

50

макс. 8

макс. 2

2 х 20 (макс)=40

100

3+2

НЕ

3 х пр.оц.

2 х пр.оц.

50

макс. 6

макс. 4

2 х 20 (макс)=40

100

МАСТЕР
(најмање један од нивоа
студија није завршен на
економском факултету)

4+1

ДА

4 х пр.оц.

1 х пр.оц.

50

макс. 8

макс. 2

2 х 20 (макс)=40

100

3+2

ДА

3 х пр.оц.

2 х пр.оц.

50

макс. 6

макс. 4

2 х 20 (макс)=40

100

ук. бодова
макс.

основне
студије

основне
студије
5

ДУЖИНА
СТУДИРАЊА**
основне
мастер
студије
студије

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
(4-годишње студије на економском
факултету по прописима пре Закона о
високом образовању)
ДИПЛОМИРАНИ (4-годишње
студије на факултету који није
економски по прописима пре Закона о
високом образовању)
*
**

НЕ

5 х пр.оц.

-

50

макс. 10

-

2 х 20 (макс)=40

100

ДА

5 х пр.оц.

-

50

макс. 10

-

2 х 20 (макс)=40

100

Скраћеница „пр. оц.“ означава просечну оцену на датом нивоу студија
Вредновање дужине студирања одређено је Прилогом бр. 1. овог Правилника
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Прилог бр. 3. РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА РАДИ УСПИСА НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
I
критеријум*
Ред.
брoj

Број
индекса

Име и
презиме

1

2

3

II
критеријум

IV
критеријум

III критеријум

Број ЕСПБ

Просечна
оцена

I
испит

II
испит

III
испит

IV
испит

V
испит

VI испит

4

5

7

8

9

10

11

12

max 60

max 10,00

max 100

max 100

max 100

max 100

max 100

max 100

Укупан
број
бодова
13=збир
7:12
max 600

Испитни
рок у коме
је положен
последњи
испит
14

Напомена:
* Рангирање се најпре врши према I критеријуму. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова по I критеријуму, узима се у
обзир II критеријум. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова по II критеријуму, узима се у обзир и III критеријум. У случају
да има више кандидата са истим бројем бодова по III критеријуму, узима се у обзир IV критеријум. Критеријуми су дефинисани чланом 20.
овог Правилника.
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Прилог бр. 4. РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА РАДИ УСПИСА НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
I
критеријум*
Ред.
брoj

Број
индекса

Име и
презиме

1

2

3

II
критеријум

IV
критеријум

III критеријум

Број ЕСПБ

Просечна
оцена

I
испит

II
испит

III
испит

IV
испит

V
испит

Објављени
радови**

Укупан
број
бодова

4

5

7

8

9

10

11

12

13=збир
7:12

max 60

max 10,00

max 100

max 100

max 100

max 100

max 100

max 100
(2 x max 50)

max 600

Испитни
рок у коме
је положен
последњи
испит
14

Напомена:
* Рангирање се најпре врши према I критеријуму. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова по I критеријуму, узима се у
обзир II критеријум. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова по II критеријуму, узима се у обзир и III критеријум. У случају
да има више кандидата са истим бројем бодова по III критеријуму, узима се у обзир IV критеријум. Критеријуми су дефинисани чланом 20.
овог Правилника.
**Број бодова се одређује на основу категорије публикације у којој је рад објављен, и то на следећи начин: М21, М22 или М23 – 50 бодова;
М24, М14 – 40 бодова; М51 – 30 бодова; М52 – 20 бодова; М53, М33, М63 – 10 бодова.
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