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Поводом предлога Већа студијског програма докторских академских студија, а 

на основу члана 56. Статута Факултета, на седници Наставно-научног већа одржаној 
22.06.2016. године, једногласно је донета следећа 

 
 

О Д Л У К А 
 

о Kритеријуми за рангирање кандидата за упис на студијски програм докторских 
студија МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА за школску 2016/2016 годину 

 

 

 
Упис на докторске студије врши се на основу јавног конкурса који расписује 
Универзитет у Београду. 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
На студијске програме докторских академских студија могу се уписати: 

o лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане 
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на 
основним академским и мастер академским студијама; 

o лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане 
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам), а не 
мању од 7,5 (седам и 50/100) на основним академским и мастер академским студијама, 
ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен актом Факултета; 

o Лице за звањем магистра науке, која су стекли звање на сродном студијском 
програму од 01. октобра 2009. године и касније, и који су публиковали најмање 
два научна рада у рецензираним часописима, могу се уписати у IV семестар 
докторских студија.  

o лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 
(осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени 
студијски програм. 
 
 
Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм 
докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које 
прописује наставно научно веће факултета. 
 
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. 
 
2. МЕРИЛА  ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 
 
I Редослед кандидата представља коначна ранг листа која се формира узимајући у 
обзир следеће критеријуме: 

 Укупан успех на основним и мастер академским студијама, односно 
интегрисаним академским студијама (укупно 60 бодова). 

 Усклађеност претходно завршених студијских програма основних, мастер 
академских студија и специјалистичких академских студија са студијским 
програмом докторских студија и оцена индивидуалних склоности и 
способности кандидата (до 30 бодова). 
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 Досадашњи научни резултати (10 бодова). 

 

Уписна комисија саставља одговарајуће јединствене ранг листе пријављених кандидата 
за студијски програм Менаџмент здравственог система на основу укупног збира 
остварених бодова. 
 

 
2.1 Укупан успех на претходним студијама (60 бодова) 
 
Укупан успех се рачуна израчунавањем просечне оцене свих оцена укључујући и оцену 
са завршног, односно дипломског рада: 

1. Ако је кандидат завршио основне студије по старом наставном плану и 
програму или лица са завршеним интегрисаним академским студијским 
програмом, просечна оцена у току студирања се множи са 6. 

2. Ако је кандидат завршио основне студије у трајању од четири године и 
мастер студије у трајању од годину дана, укупан успех се рачуна као збир 
просечне оцене са основних студија помножен са 4,8 и просечне оцене са 
мастер студија помножен са 1,2. 

3. Ако је кандидат завршио основне студије у трајању од три године и мастер 
студије у трајању од две године, укупан успех се рачуна као збир просечне 
оцене са основних студија помножен са 3,6 и просечне оцене са мастер 
студија помножен са 2,4. 

 
Уколико студент има општу просечну оцену мању од 8 (осам), а не мању од 7,50 (седам 
и 50/100) на основним академским и мастер академским студијама или интегрисаним 
студијама, мора да има објављене научне радове у обиму не мањем од 3 бода, што се 
оцењује на основу достављене листе научних радова и копија самих радова, а према 
табели која је приложена. Ти бодови су услов за конкурисање и не улазе у укупне 
бодове за формирање јединствене ранг листе. 
 
 

2.2. Усклађености претходно завршених студијских програма и оцена 
индивидуалних склоности и способности кандидата (30 бодова) 

 
Укупан број бодова који се може добити зависи од претходно завршених студија и 
индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са 
кандидатом и достављеном документацијом: 

 
1. Кандидат који је завршио основне и мастер студије или интегрисане студије 

на ФОН-у или Медицинском факултету – до 30 бодова. 
2. Кандидат који је завршио основне студије на ФОН-у или Медицинском 

факултету, а мастер студије на другом факултету – до 28 бодова. 
3. Кандидат који је завршио неки факултет на Универзитету у Београду, а 

мастер студије на ФОН-у или Медицинском факултету – до 24 бода. 
4. Кандидат који је завршио основне и мастер студије или интегрисане студије 

на неком другом факултету Универзитетa у Београду – до 22 бода. 
5. Кандидат који је завршио неки други факултет сродан ФОН-у или 

Медицинском факултету који не припада Универзитету у Београду, а мастер 
студије на ФОН-у или Медицинском факултету – до 21 бод. 

6. Кандидат који је завршио неки други факултет који не припада Универзитету 
у Београду, а мастер студије на ФОН-у или Медицинском факултету – до 20 
бодова. 
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7. Кандидат који је завршио неки други факултет сродан ФОН-у или 
Медицинском факултету који не припада Универзитету у Београду, а мастер 
студије на другом факултету – до 18 бодова. 

8. Кандидат који је завршио неки други факултет, а који не припада 
Универзитету у Београду, а мастер студије на другом факултету – до 15 
бодова. 

9. Кандидат који је завршио основне студије на ФОН-у или Медицинском 
факултету по старом наставном плану и програму – до 26 бодова. 

10. Кандидат који је завршио неки други факултет на Универзитету у Београду 
по старом наставном плану и програму – до 20 бодовa. 

11. Кандидат који је завршио неки други факултет сродан ФОН-у или 
Медицинском факултету који не припада Универзитету у Београду по старом 
наставном плану и програму – до 15 бодова. 

12. Кандидат који је завршио неки други факултет, а који не припада 
Универзитету у Београду по старом наставном плану и програму – до 14 
бодова. 
 

 
Уколико је кандидат завршио специјалистичке академске студије на ФОН-у или 
Медицинском факултету добија још 4 бода, с тим да укупан број остварених бодова за 
прва два критеријума не може бити већи од 90. 
 
Кандидати који су завршили специјалистичке академске студије могу од предметних 
наставника да траже у пред року полагање предмета који по обиму и садржају у већем 
делу се преклапају са обимом и садржајем предмета на специјалистичким академским 
студијама. У складу са ставом 3. члана 20. Правилника о докторским студијама и 
докторској дисертацији када постоји разлика између садржаја и обима градива на 
предмету са специјалистичких академских и докторских студија, предметни наставник 
може да услови признавање испита додатним полагањем недостајућег градива. 
У складу са 2. ставoм члана 103. Статута Универзитета, студентима који на тај начин 
остваре у пред року, током првог семестра 37 или више ЕСПБ бодова, омогућава се 
брже завршавање докторских студија, уписом у трећи семестар.  
 
Пријављени кандидати морају да доставе биографију и мотивационо писмо. Минимални 
број бодова који кандидати морају да остваре по овом критеријуму да би били 
рангирани за упис на докторске студије је 14. 
 
За кандидате који су завршили претходне студије у иностранству сваки појединачни 
случај ће се посебно разматрати. 

 
2.3. Досадашњи научни резултати (10 бодова) 

 
Досадашњи научни резултати се оцењује на основу достављене листе научних радова 
и копија самих радова, а према Табели бодова за оцену остварених научних резултата 
и склоност кандидата за научно истраживачки рад: 
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Табела бодова за оцену остварених научних резултата и склоност кандидата 
за научно истраживачки рад 
 

 Назив групе резултата Врста резултата М Број 
бодова 

1. 

Радови објављени у научним 
часописима међународног 
значаја 

Рад у врхунском 
међународном часопису  

M21 10 

Рад у истакнутом 
међународном часопису 

M22 8 

Рад у међународном часопису  M23 6 

 Рад у часопису међународног 
значаја верификованог 
посебном одлуком 

М24 4 

2. 

Зборници међународних 
научних скупова 
 

Предавање по позиву са 
међународног скупа 
штампано у целини 
(неопходно позивно писмо) 

M31 6  

Предавање по позиву са 
међународног скупа 
штампано у изводу 

M32 3 

Саопштење са међународног 
скупа штампано у целини 

M33 2 

Саопштење са међународног 
скупа штампано у изводу 

M34 1 

3. 

Часописи националног 
значаја 

Рад у водећем часопису 
националног значаја 

M51 4 

Рад у часопису националног 
значаја  

M52 3 

Рад у научном часопису M53 2 

4. 

Зборници скупова 
националног значаја 

Предавање по позиву са 
скупа националног значаја 
штампано у целини 

M61 3 

Предавање по позиву са 
скупа националног значаја 
штампано у изводу 

M62 2 

Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у целини 

M63 1 

 
Укупан број бодова се остварује на основу збира бодова са највише три рада, при 
чему сваки рад мора бити из различите групе резултата наведених у табели. 

 

II Лице за звањем магистра науке, која су стекли звање на сродном 
студијском програму од 01. октобра 2009. године и касније, и који су 
публиковали најмање два научна рада у рецензираним часописима, могу се 
уписати у IV семестар докторских студија. Сродност студијског програма 
утврђује Уписна Комисија.  

 
Наведеним кандидатима се признаје 90 ЕСПБ бодова и имају обавезу да уз писмену 
сагласност одабраног ментора пријаве и одбране приступни рад за израду докторске 
дисертације, на којем ће стећи још 30 ЕСПБ бодова. Након пријаве и одбране 
докторске дисертације стећи ће још 60 ЕСПБ бодова.  
При упису на докторске студије морају донети писмену сагласност одабраног ментора.  


