
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАУЧНО ВЕЋЕ 

БРОЈ: 5971/1 

ДАТУМ: 05.09.2019 

Б Е О Г Р А Д 

На основу члана 138 Статута Медицинског факултета у Београду, Научно 

веће на својој седници одржаној _04.09.2019.  год. доноси  

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Правилником се уређује поступак избора Комисије за упис студената на 

докторске академске студије (у даљем тексту: ДАС) које се организују на 

Медицинском факултету у Београду (у даљем тексту: Комисија), састав Комисије, 

делокруг рада, права и обавезе њених чланова, начин рада и друга питања од 

значаја за рад Комисије. 

II. ПОСТУПАК ИЗБОРА КОМИСИЈЕ 

Члан 2 

Предлог чланова Комисије утврђује Научно веће Факултета на предлог 

Програмских савета. 

 

Члан 3 

Чланови Комисије именују се за сваку школску годину. 

 

 



III.  САСТАВ КОМИСИЈЕ 

Члан 4 

Комисију за упис чине: продекан за науку, координатор студијског програма 

докторских студија и представници Програмских савета, на предлог Програмских 

савета 

Мандат чланова Комисије траје једну школску годину. 

Члан 5 

Чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у школској години за 

коју се бирају као чланови комисије, нису у сукобу интереса. 

Сукоб интереса постоји ако је члан уже породице члана комисије учесник у 

конкурсу за упис на ДАС. 

Саставни део овог Пословника је Изјава о одсуству сукоба интереса члана 

комисије (Прилог бр.1) 

IV.  ДЕЛОКРУГ РАДА,  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 6 

Надлежност Комисије: 

1. Остварује увид у документа која су поднели кандидати, 

прецизирана конкурсом за упис пријављених кандидата. 

2. Проверава потребне податке о кандидатима и испуњеност 

услова конкурса,  и уноси их у базу података. 

3. Сачињава листу пријављених кандидата са бодовима на основу 

следећих вредности: 

▪ просечне оцене на претходним студијама - 50% 

▪ претходно искуство у научноистраживачком раду - 30% 

▪ индивидуалне склоности и способности кандидата  

       процењене кроз разговор са Програмским саветом - 15%  и 

▪ дужине студирања  - 5% 

 

 

 Просечна оцена се израчунава на следећи начин: 

 

            Општа просечна оцена (ОПО) =  

 

 



 Дужина студирања вреднује се на следећи начин: 

 

5  поена – студије завршене у року 

4  поена – 1 година након рока 

3  поена – 2 године након рока 

2  поена – 3 године након рока  

1  поен   – 4 године након рока 

0  поена   – 5 и више година након рока 

 

 

 

 Претходно бављење научноистраживачким радом врeднује се на следећи 

начин: 

 

 

Радови 

Категорија број бодова број бодова 

М20 

1 

2 

3 

4 и више 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

М30 

1 

2 

3 

4 и више 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

М50 

1 

2 

3 

4 и више 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

М60 

1 

2 

3 

4 и више 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

                 УКУПНО  3,0 

 

 

4. Попуњену базу података доставља Програмским саветима који 

након обављеног интервјуа са кандидатима комплетирају базу уносом поена 

за интервју.  

5. Утврђује Прелиминарну ранг листу кандидата према 

извештајима Програмских савета са коначним бројем поена, односно, 

према збиру поена добијених на основу бодова са претходних нивоа 



студија, дужине студирања, претходног бављења НИР и мотивационог 

интервјуа са члановима Програмских савета.  

6. Поступа по изјављеним жалбама кандидата на прелиминарну 

ранг листу, прибавља мишљење одговарајућег Програмског савета и 

подноси образложења о истима Декану 

Факултета. 

7. Након доношење одлуке Декана по жалбама, утвђује Коначну 

ранг листу и доставља је Универзитету у Београду. 

 

 

Обавеза сваког члана  Комисије је: 

▪ да савесно и са посебном пажњом обавља послове из делокруга рада 

Комисије који су прецизирани у ставу 1. и 2. 

     овог члана 

▪ да присуствује свим састанцима Комисије 

▪ да се придржава утврђене динамике рада Комисије 

 

 

Понашање супротно одредбама става 2. овог члана представља повреду радне 

обавезе и може бити основ за разрешење дужности члана Комисије. 

V.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од усвајања на Научном већу и 

објављивања на интернет страници Факултета. 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                                                     НАУЧНО ВЕЋЕ 

                                                                                                        ПРОДЕКАН 

 

                                                                                             ________________________ 

                                                                                           Проф. др Татјана Пекмезовић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР.1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Комисија за упис студената на ДАС 

Дана: __. __. _______ год. 

 На основу чл. 5. ст. 1. Пословника о раду комисије за упис студената на ДАС и 

Одлуке Научног веће бр. ______  од ______ год. дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

о одсуству сукоба интереса 

Као члан Комисије за упис студената на ДАС у шк._________ овом изјавом 

потврђујем да у школској години у којој сам изабран за члана комисије за упис 

студената на ДАС, нисам у сукобу интереса*. 

Члан Комисије за упис студената на ДАС за шк. _________ 

____________________________________, Модул студијског програма ДАС 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

*Сукоб интереса постоји ако је члан уже породице члана комисије учесник у 

конкурсу за упис на ДАС на Медицинском факултету. 

 

 



 


