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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Брпј: 18/ XIV-2
Датум: 04.10.2017.г.

На пснпву чл. 76. Статута Универзитета у Бепграду – Медицински факултет –
пречишћен текст бр.1750/1 пд 01.03.2017.гпд. (у даљем тексту: Статут) и чл.1.став 2.
Правилника п дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду пбјављенпг у
Гласнику Универзитета у Бепграду бр.191/2016 (у даљем тексту: Правилник п
дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду) Наставнп-научнп веће
Универзитета у Бепграду – Медицински факултет (у даљем тексту: Факултет) на
предлпг Научнпг већа, на седници пдржанпј 04.10.2017. гпд. дпнпси

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ– МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим Правилникпм уређује се прганизација и извпђеое дпктпрских студија, начин
стицаоа научнпг назива „дпктпр медицинских наука“ – Dr.Sci.Med. – Ph.D.,
активнпсти и пстала питаоа пд значаја за дпктпрске студије на Медицинскпм
факултету у Бепграду (у даљем тексту Факултету).
(2) Правп на научни назив „дпктпр медицинских наука” стиче лице:
1) кпје заврши дпктпрске академске студије на Факултету (у даљем тексту –
дпктпрске студије) и пдбрани дисертацију за стицаое научнпг назива „дпктпр
медицинских наука” (у даљем тексту – дпктпрска дисертација);
2) кпје на Факултету пдбрани дпктпрску дисертацију кпја је заснпвана на
пбјављеним радпвима у врхунским светским часпписима у складу са Закпнпм
п виспкпм пбразпваоу;
3) кпје је магистар медицинских наука и кпје на Факултету oдбрани дпктпрску
дисертацију у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу.
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II ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Организпваое дпктпрских студија
Члан 2.
(1) Факултет прганизује и извпди дпктпрске студије у складу са Закпнпм п виспкпм

пбразпваоу, Закпнпм п научнпистраживачкпм раду, стандардима за акредитацију
студијских прпграма дпктпрских студија предвиђених Правилникпм п стандардима
и ппступку за акредитацију виспкпшкплских устанпва и студијских прпграма (у
даљем тексту: Стандарди) и међунарпдним стандардима, Статутпм Универзитета у
Бепграду (Пречишћен текст, Гласник Универзитета бр. 186/2015 - у даљем тексту
Статут Универзитета) и Статутпм, пвим Правилникпм и другим ппштим актима
Универзитета и Факултета.
(2) Дпктпрске студије се извпде у складу са ппштим принципима пбављаоа
делатнпсти виспкпг пбразпваоа на Факултету у складу са Статутпм.
(3) Дпктпрске студије се пбављају у пквиру делатнпсти виспкпг пбразпваоа и
научнпистраживачкпг рада Факултета, а крпз студијске прпграме дпктпрских
академских студија у складу са Статутпм и пвим Правилникпм.
(4) Оствариваое дпктпрских студија (настава, ментпрствп, рад у Прпграмским
саветима, рад у кпмисијама у тпку израде дпктпрске дисертације) је деп наставне
делатнпсти наставника и сарадника Факултета и кап таква се вреднује при пцени
наставнпг рада, у складу са ппштим актима Факултета.
(5) Студијски прпграми из става 3. пвпг члана мпгу да се прганизују и са другим
виспкпшкплским институцијама и научним институтима у складу са Статутпм
Универзитета и Факултета.
(6) У пствариваоу дела студијских прпграма из става 3. пвпг члана мпгу да учествују и
научнпистраживачке институције у саставу Универзитета у Бепграду и лица
изабрана у научна зваоа у складу са Правилникпм п услпвима и начину учешћа
научнпистраживачких устанпва Универзитета у Бепграду и лица изабрана у научна
зваоа у пствариваоу дела наставе Универзитета у Бепграду.
(7) Дпктпрске студије мпгу да се прганизују и у сарадои са дпмаћим и инпстраним
академским виспкпшкплским устанпвама кпје имају дпзвплу за рад за
пдгпварајући студијски прпграм а у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,
Статутпм Универзитета и Факултета.
(8) Угпвпрпм п заједничким дпктпрским студијама из претхпднпг става регулишу се
сва питаоа кпја се пднпсе на упис и пствариваое студија и пријаву и пдбрану
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дпктпрске дисертације, укључујући и издаваое заједничке (joint degree) двпструке
диплпме (doublee degree) и кптутпрске (cotutelle de these) диплпме.
(9) Дпктпрске студије мпгу да се прганизују и на енглескпм језику у складу са Закпнпм
п виспкпм пбразпваоу и Статутпм Универзитета и Факултета.
Студијски прпграми дпктпрских студија
Члан 3.
(1) Студијски прпграми из члана 2. став 3. пвпг Правилника су заснпвани на стицаоу
знаоа крпз сампсталан индивидуални научни рад у складу са Правилникпм п
дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду и пвим Правилникпм.
(2) Области студијских прпграма из члана 2. став 3. пвпг Правилника су:
1) базична медицинска истраживаоа;
2) транслаципна истраживаоа;
3) клиничка истраживаоа;
4) епидемиплпшка истраживаоа;
5) јавнпздравствена истраживаоа
6) трансдисциплинарна истраживаоа.
(3) Пп правилу, студијски прпграми из члана 2. став 3. пвпг Правилника се пстварују у
пквиру ппстпјећих прпјеката на Факултету или у пквиру сарадое са другим
институцијама са кпјима је Факултет склппип ппсебан угпвпр п сарадои у
пствариваоу дпктпрских студија.
(4) Деп садржаја студијских прпграма из члана 2. став 3. пвпг Правилника за кпји је
тп примеренп и мпгуће, мпже да се пстварује крпз учеое на даљину.
Садржај и предмет студијских прпграма дпктпрских студија
Члан 4.
(1) Студијски прпграм чини скуп пбавезних и избпрних предмета и других активнпсти
предвиђених студијским прпгрампм у пквиру студијских ппдручја пдређених у акту
п акредитацији.
Структура студијских прпграма дпктпрских студија
Члан 5.
(1) Дпктпрске студије су заснпване на бпдпвнпм систему еврппскпг система пренпса
бпдпва (ЕСПБ) у пбиму кпји је предвиђен студијским прпгрампм (180 ЕСПБ). (2)
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Студент дпктпрских студија пстварује:
1) 30 ЕСПБ крпз стицаое знаоа и вештина из метпдплпгије истраживачкпг
научнпг рада, статистике, истраживачке етике, научне метпдплпгије и псталих
истраживачких активнпсти;
2) 30 ЕСПБ крпз стицаое знаоа и вештина из пбласти пбавезних предмета из
пбласти студијскпг прпграма за кпје се студент ппределип и индивидуалним
радпм кпји се валпризује крпз есеје, презентације или друге пблике јавнпг
приказиваоа рада студента;
3) 5 ЕСПБ крпз стицаое знаоа и вештина из пбласти избпрнпг предмета пд
значаја за студијску пбласт за кпју се студент ппределип;
4) 5 ЕСПБ индивидуалним радпм из пбласти студијскпг прпграма за кпји се
ппределип, пд чега је један рад преглед и анализа савременпг стаоа
прпблема кпји је уже интереспваое студента; пвај рад се у фпрмату малпг
прегледнпг чланка публикује у часппису Медицински ппдмладак, или у
часппису Медицинска истраживаоа, у тпку дпктпрских студија, где је
кандидат први аутпр, а пстали аутпри су ментпр (и).
5) 65 ЕСПБ прикупљаоем ппдатака личним радпм а кпји чине емпиријску пснпву
дпктпрске дисертације;
6) 15 ЕСПБ публикпваоем резултата кпји су садржински ппвезани са дпктпрскпм
дисертацијпм у научним часпписима, у тпку дпктпрских студија, и тп најмaое:
1 рад пбјављен у целини у часпписима са JCR листе1 категприје М21/М22 или
2 рада пбјављена у целини у часпписима са JCR листе категприје М23,
импакт фактпр (IF) часпписа у кпјима су пбјављени радпви не мпже да
буде маои пд 1, при чему је студент први аутпр радпва;
7) 30 ЕСПБ писаоем и пдбранпм дпктпрске дисертације.
Оцеоиваое рада студента у тпку дпктпрских студија
Члан 6.
(1) Оцеоиваое рада студента из члана 5. став 2. тачка 1. и 3. пвпг Правилника врши се
крпз испит у пбиму и на начин предвиђен студијским прпгрампм; дпбијаоем
ппзитивне пцене за све предвиђене пбавезе, студенту се дпдељују ЕСПБ;
(2) Оцеоиваое рада студента из члана 5. став 2. тачка 2. и 4. пвпг Правилника
1

За пдређиваое кпефицијента М и импакт фактпра међунарпдних часпписа кпристи се, пп правилу,
JCR Science Edition i JCR Social Science Edition за перипд пд две гпдине пре публикпваоа и гпдина
публикпваоа, и тп за пну гпдину у кпјпј је часппис најбпље рангиран, пднпснп пну у кпјпј је имап
највећи импакт фактпр према Правилнику п ппступку, начину вреднпваоа и квантитативнпм
исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача („Сл.гласник РС“, бр.24/2016 и 21/2017)
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врши се пписнпм пценпм ментпра студија да је студент испунип услпве
ппстављене студијским прпгрампм за гпдину дпктпрских студија; дпбијаоем
ппзитивне пцене за све предвиђене пбавезе, студенту се дпдељују ЕСПБ;
(3) Оцеоиваое рада студента из члана 5. став 2. тачка 5. пвпг Правилника врши се на
Прпграмскпм савету студијскпг прпграма, пписнпм пценпм у пблику извештаја;
(4) Укпликп Прпграмски савет не усвпји извештај студента или укпликп је мишљеое
ментпра негативнп, Прпграмски савет пбавештава Научнп веће Факултета кпје
пдређује стручну кпмисију у кпјпј нема чланпва Прпграмскпг савета тпг студијскпг
прпграма;
(5) Стручна кпмисија разматра све релеватне материјале и у рпку пд 30 дана ппднпси
извештај Научнпм већу кпје дпнпси кпначну пдлуку п усвајаоу или неусвајаоу
извештаја студента.
(6) Неусвајаое извештаја има за ппследицу испис кандидата са тпг студијскпг
прпграма без дпдељиваоа ЕСПБ;
(7) Дпдељиваое бпдпва пп пснпву члана 5. став 2. тачка 6. пвпг Правилника се
врши на пснпву ппднетих дпкумената да је рад публикпван (у штампанпј или
електрпнскпј верзији) или да му је дпдељен DOI брпј.
(8) Дпдељиваое бпдпва пп пснпву члана 5. став 2. тачка 7. пвпг Правилника
врши се на пснпву извештаја кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације да је
студент пдбранип дисертацију.
(9) Студентима кпји су завршили специјалистичке академске студије или прву гпдину
магистарских студија у претхпднпм трпгпдишоем перипду мпже да буде признат
кап пдслушан и пплпжен деп наставе из члана 5. став 2. тачка 1. укпликп су на
специјалистичким академским студијама или ппштим курсевима на магистарским
студијама слушали и пплпжили предмете кпји пп свпм садржају и пбиму
пдгпварају ппјединим садржајима дпктпрских студија, а да пни нису представљали
услпв за упис на дпктпрске студије, п чему пдлучује Прпграмски савет студијскпг
прпграма на пснпву пбразлпженпг захтева студента ппдржанпг пд стране ментпра.
(10) Лица са зваоем магистра наука кпја нису пстварила правп из члана 128. став 1.
Закпна п виспкпм пбразпваоу, мпгу се уписати на трећу гпдину дпктпрских
академских студија у пдгпварајућпј пбласти уз пплагаое дпдатних испита, у складу
са закпнпм и ппштим актима Универзитета.
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Временски рпкпви за пствариваое студијскпг прпграма дпктпрских студија
Члан 7.
(1) Студент пстварује бпдпве из члана 5. став 2. тачке 1. и 2. у првпј гпдини дпктпрских
студија, а најдуже у тпку прве две гпдине дпктпрских студија.
(2) Студент заппчиое активнпсти за стицаое бпдпва из члана 5. став 2. тачке 3. и 4.
пп стицаоу свих бпдпва из претхпднпг става и дужан је да те активнпсти заврши
стицаоем свих бпдпва унутар највише три гпдине.
(3) Укупнп трајаое дпктпрских студија, укључујући и ппднпшеое кпначне верзије
дпктпрске дисертације на пцену је двпструки брпј шкплских гпдина пптребних за
реализацију студијскпг прпграма.
(4) Студент мпра да испуни услпве за стицаое бпдпва из члана 5. став 2. тачка 5.
и 6. најкасније у тренутку ппднпшеоа кпначне верзије дпктпрске дисертације на
пцену, штп је и услпв за прихватаое дпктпрске дисертације на пцеоиваое.
(5) Рпкпви из става 1, 2. и 3. пвпг члана мпгу да се прпдуже из изузетних и
пправданих разлпга за два семестра, а укпликп је студенту дата сагласнпст на
предлпг теме дпктпрске дисертације и искпристип је правп прпдужетка пд 2
семестра, мпже му се прпдужити рпк за завршетак студија и за јпш гпдину дана.
(6) Образлпжен предлпг пдлуке п захтеву студента за прпдужеое рпкпва из
претхпднпг става ппднпси Прпграмски савет студијскпг прпграма Научнпм већу
Факултета, кпје дпнпси пдлуку.
(7) Студент има правп да се жали на пдлуку Научнпг већа Наставнп-научнпм већу
Факултета кпје дпнпси кпначну пдлуку.
(8) Лице кпме је престап статус студента у случајевима из члана 93. став 6. Статута
Универзитета, Факултет мпже без пријемнпг испита, на лични захтев, самп јпш
једнпм да упише на исти или сличан студијски прпграм, ппд услпвпм да је
пстварилп најмаое 60 ЕСПБ на студијскпм прпграму трећег стeпена.
Предлагаое и усвајаое студијских прпграма дпктпрских студија
Члан 8.
(1) Предлпг студијскпг прпграма сачиоава или предлаже прпфеспр Факултета или
катедра. (2) Изузетнп, предлпг студијскпг прпграма сачиоава кпмисија кпју
пдреди декан, укпликп се ради п студијскпм прпграму кпји спрпвпди више
катедри или кпји се прганизује са другим виспкпшкплским институцијама или
научним устанпвама (члан 2. став 5, 7. и 8. пвпг Правилника).
(3) Предлпг студијскпг прпграма разматра Научнп веће и укпликп га усвпји
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дпставља га Наставнп-научнпм већу на утврђиваое.
(4) Утврђени студијски прпграм се дпставља Сенату Универзитета на усвајаое и
ппдлеже даљем прпцесу акредитације у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу.
(5) Укпликп Научнп веће не усвпји предлпг студијскпг прпграма, исти се враћа се
предлагачу на дпраду.
(6) Наставнп-научнп веће разматра извештај Научнпг већа и дпнпси кпначну пдлуку п
утврђиваоу предлпга студијскпг прпграма или пдбијаоу предлпга студијскпг
прпграма.
Садржај предлпга студијскпг прпграма
Члан 9.
(1) Предлпг студијскпг прпграма садржи:
1) назив студијскпг прпграма и пбласт студијскпг прпграма у складу са чланпм
3. став 2. пвпг Правилника;
2) пбразлпжеое заснпванпсти
Правилника;

студијскпг прпграма схпднп члану 4. пвпг

3) пбим студијскпг прпграма изражен у ЕСПБ (180 ЕСПБ);
4) услпве за упис на студијски прпграм у складу са чланпм 13. и 14. пвпг
Правилника;
5) планирани брпј студената у уписнпм циклусу;
7) листу пбавезних и избпрних предмета и мпдула са оихпвим садржајем;
8) брпј наставника и сарадника Факултета кпји чини најмаое 70 % свих
учесника у настави, изузев студијских прпграма из члана 2. став 5. пвпг
Правилника;
9) списак учесника у извпђеоу наставе на студијскпм прпграму у складу са
чланпм 2. пвпг Правилника уз прилпжене кратке бипграфије са
библипграфијaма из кпјих се види да су испуоени акредитаципни
критеријуми Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое;
10) прпцеоенп ангажпваое на гпдишоем нивпу (сати наставе) учесника у
извпђеоу наставе;
11) начин извпђеоа наставе и праћеоа рада студента из члана 5. став 2.
укпликп је студијским прпгрампм предвиђенп учеое на даљину (члан 3. став
4. пвпг Правилника) ппсебнп се пбразлаже прикладнпст пвпг начина учеоа за
тај деп студијскпг прпграма;
12) ппис начина рада студента из члана 5. став 2. тачка 5;
13) бпдпвну вреднпст исказану у ЕСПБ за сваки ппјединачну активнпст у складу
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са чланпм 5. пвпг Правилника;
14) мпгућнпст кпришћеоа избпрних предмета из већ ппстпјећих студијских
прпграма дпктпрских студија;
15) предлпг учесталпсти расписиваоа кпнкурса за упис на студијски прпграм –
сваке гпдине или једнпм у две гпдине;
16) језик на кпме се извпди студијски прпграм;
17) услпви за прелазак са других студијских прпграма;
18) пстала питаоа пд значаја за извпђеое студијскпг прпграма и пд значаја за
акредитацију студијскпг прпграма;
19) начин евалуације и праћеое рада студената.
Прпграмски савет студијскпг прпграма
Члан 10.
(1) За сваки усвпјени и акредитпвани студијски прпграм Научнп веће именује прпграмски
савет пд 3 дп 7 чланпва чији састав предлаже предлагач студијскпг прпграма.
(2) Мандат чланпва прпграмскпг савета је три гпдине и мпже да се пбнпви.
(3) Чланпви прпграмскпг савета студијскпг прпграма су прпфеспри Факултета чија је
научна делатнпст из пбласти студијскпг прпграма.
(4) Председника прпграмскпг савета именује декан. Председник кппрдинира и прати
извпђеое студијскпг прпграма дпктпрских студија.
(5) Чланпви прпграмскпг савета ван Факултета чија је научна делатнпст из пбласти
студијскпг прпграма мпгу да буду истраживачи у зваоу научнпг саветника кпји мпгу
да чине дп 30% укупнпг брпја чланпва прпграмскпг савета у складу са стандардима
п дпзвпљенпм брпју наставника ван Факултета кпји учествују у настави на
дпктпрским студијама.
(6) Чланпви прпграмскпг савета из става 3. и 4. пвпг члана треба да имају статус
истраживача категприје пд А1 дп А3 према критеријумима Министарства прпсвете,
науке и технплпшкпг развпја.
(7) Једнп лице мпже бити истпвременп члан у највише два прпграмска савета.
(8) Чланпви прпграмскпг савета мпгу да буду и чланпви САНУ и прпфеспри
емеритуси са Факултета чија је научна пбласт из пбласти студијскпг прпграма.
(9) Председник прпграмскпг савета је члан Кппрдинаципнпг тела за дпктпрске студије.
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Надлежнпст прпграмскпг савета
Члан 11.
(1) Прпграмски савет:
1) предлаже Научнпм већу брпј и структуру кандидата за кпнкурс за упис на
пдређени студијски прпграм;
2) анализира приспеле пријаве кандидата за упис на пдређени студијски
прпграм сагласнп услпвима Kпнкурса, Правилника п дпктпрским студијама на
Универзитету и пвпг Правилника, пбавља интервјуе са кандидатима и
дпставља предлпг Кпмисији за упис;
3) разматра и предлаже Научнпм већу измене и дппуне пдређенпг студијскпг
прпграма;
4) једанпут гпдишое дпставља Научнпм већу извештај п пдвијаоу пдређенпг
студијскпг прпграма;
5) разматра перипдичне извештаје п раду студента;
6) пбавља и пстале ппслпве предвиђене пвим правилникпм;
7) разматра и друга питаоа кпја су пд значаја за пствариваое пдређенпг
студијскпг прпграма.
Ментпр студија и пптенцијални ментпр
Члан 12.
(1) Студенту кпји се уписује на дпктпрске студије ппсле уписа прпграмски савет
пдређује ментпра студија ангажпванпг на студијскпм прпграму, кпји га усмерава и
упућује у научне садржаје кпје је пптребнп да савлада.
(2) Ментпр студија мпра да буде наставник Факултета, кпји заједнп са студентпм
учествује у избпру предмета и другим активнпстима везаним за дпктпрске
студије и ппмаже му да нађе пптенцијалнпг ментпра израде дпктпрске
дисертације.
(3) Ментпр мпра има референце из научне пбласти кпјпј припада тема дпктпрске
дисертације и да испуоава и друге услпве из Стандарда.
(4) Првп ментпрствп наставника је услпвљенп пбукпм за ментпре прганизпванпм на
Факулету кпју је усвпјилп Научнп веће.
(5) Листу ментпра утврђује Научнп веће Факултета.
(6) Студенту мпгу да се пдреде и два ментпра, пп правилу, из различитих научних
пбласти. Ментпри су наставници Факултета. Изузетнп, један пд ментпра мпже да
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буде наставник ван Факултета у случају када се највећи деп истраживаоа у пквиру
дпктпрских студија пбавља у другпј устанпви на пснпву ппстпјеће научне сарадое.
(7) Ментпр је дужан да пбезбеди материјалне и техничке услпве за рад кпји впде
изради дпктпрске дисертације, пднпснп да је рукпвпдилац прпјекта релевантнпг за
студијски прпграм, или да је сарадник на пваквпм прпјекту, уз сагласнпст
рукпвпдипца прпјекта за пријем студента на рад на прпјекту.
(8) Ментпр заједнп са студентпм учествује у састављаоу плана истраживаоа,
фпрмулисаоу теме дпктпрске дисертације, припреми пријаве и пбразлпжеоа
теме дпктпрске дисертације и другим активнпстима везаним за дпктпрске студије.
(9) Ментпр се стара да истраживаоа теку пп плану, да се неппхпдна истраживаоа за
израду дпктпрске дисертације пбаве у предвиђенпм временскпм рпку и
прпцеоује да ли су истраживаоа дпстигла нивп неппхпдан за дпктпрску
дисертацију, какп у ппгледу пбима, такп и квалитета.
(10) Ментпр је дужан да дпставља прпграмскпм савету перипдични (на 12 месеци)
извештај п раду студента.
(11) Рад ментпра се пцеоује анпнимнпм евалуацијпм студената дпктпрских студија.
(12) Наставник Факултета у једнпм тренутку мпже да буде ментпр у највише пет
дпктпрских дисертација пријављених пп билп кпм пснпву (члан 1. став 2. пвпг
Правилника).
(13) Ментпр кпји је праузеп ментпрствп пре пдласка у пензију има правп да ментпрствп
изведе дп краја у складу са Закпнпм.
(14) Изузетнп, студент или ментпр мпгу да ппднесу писани захтев декану за прекид
ментпрскпг пднпса са пбразлпжеоем разлпга за прекид ментпрскпг пднпса.
Укпликп је пвај захтев пправдан, декан ппкреће ппступак за прекид ментпрскпг
пднпса и избпр нпвпг ментпра.
(15) Одлуку п избпру нпвпг ментпра дпнпси Научнп веће Факултета а пп жалби на
пдлуку Научнпг већа пдлучује Наставнп научнп веће.
(16) Укпликп се ментпрски пднпс пправданп прекине, пдлукпм декана ментпр је дужан
да ппхађа пбуку за ментпре. Укпликп се ппнпви пправдана прпмена ментпра,
наставник не мпже да дпбије нпве кандидате кап ментпр у трајаоу пд две шкплске
гпдине.
Упис студента на дпктпрске студије
Члан 13.
(1) У прву гпдину дпктпрских студија мпже да се упише лице кпје испуоава oпште и
ппсебне услпве за ппједине мпдуле, дате кпнкурспм за упис на дпктпрске студије,
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кпји су прпписани Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм Факултета,
Правилникпм п дпктпрским студијама на Универзитету пвим Правилникпм и
студијским прпгрампм.
(2) Упис на дпктпрске студије врши се на пснпву јавнпг кпнкурса кпји пбјављује
Факултет. Садржај кпнкурса, рпкпви, пптребна дпкумента и друга пбавештеоа пд
значаја за пријављиваое и упис кандидата на дпктпрске студије, врши се у складу
са ппштим актима Универзитета, Факултета и пвим Правилникпм.
(3) Уписне квпте се пдређују према распплпживпсти истраживачких, наставничких и
ментпрских капацитета Факултета, а складу са акредитацијпм студијских прпграма.
(4) На дпктпрске студије мпже да пређе лице кпје је заппчелп пдгпварајуће студије на
другпј виспкпшкплскпј устанпви п чему преппруку дпнпси Прпграмски савет а
пдлуку Научнп веће, у време кпнкурса на упис на дпктпрске студије.
(5) Приликпм уписа на дпктпрске студије склапа се угпвпр између студента и
Факултета кпјим се пдређују међуспбне пбавезе (Образац 1 Правилника п
дпктпрским студијама на Универзитету).
(6) Студент дпбија индекс дпктпрских студија.
Страни држављани
Члан 14.
(1) Страни држављани мпгу да се упишу на дпктпрске студије ппд једнаким
услпвима кап и држављани Републике Србије псим изнпса надпкнаде (члан 35.
пвпг Правилника) кпји се ппсебнп утврђује пдлукпм Савета Факултета. Пре уписа
кандидат страни држављанин је дужан да Факултету ппднесе дпказе: да је
здравственп псигуран за шкплску гпдину кпју уписује и да влада језикпм на кпме се
студијски прпграм извпди.
Кпмисија за упис и рангираое кандидата
Члан 15.
(1) Кпмисију за упис чине: прпдекан за науку, кппрдинатпр студијскпг прпграма
дпктпрских студија и представници прпграмских савета, на предлпг прпграмских
савета.
(2) Кпмисија за упис сачиоава прелиминарни редпслед кандидата за упис студијскпг
прпграма дпктпрских студија, на пснпву предлпга прпграмских савета.
(3) Редпслед кандидата се утврђује у складу са следећим критеријумима за рангираое
кандидата: прпсечна пцена пстварена на интегрисаним студијама медицине,
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пднпснп пснпвним академским студијама и мастер академским студијама
ппндерисана дужинпм трајаоа студијских прпграма израженпм у ЕСПБ бпдпвима,
пстварени научни резултати и мптиваципни разгпвпр са кандидатима.
(4) Кпмисија за упис даје предлпг листе примљених кандидата Научнпм већу
Факултета кпје утврђује кпначну листу.
Прекид и престанак дпктпрских студија
Члан 16.
(1) Студенту се на оегпв захтев пдпбрава мирпваое права и пбавеза у складу са
чланпм 63. Статута.
(2) Статус студента на дпктпрским студијама престаје укпликп не испуни све
предиспитне и испитне пбавезе у рпкпвима предвиђеним чланпм 7. пвпг
Правилника.
(3) Статус студента на дпктпрским студијама престаје и у случају:
1) исписиваоа са студија;
2) завршетка студија;
3) неуписиваое шкплске гпдине;
4) збпг немпгућнпсти савладаваоа вештина предвиђених прпгрампм пцеоенпм
пд стране ментпра. Извештај са негативнпм пценпм усваја Прпграмски савет и
Научнп веће.
5) кад не заврши студије дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју
шкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг прпграма;
6 ) изрицаоа дисциплинске мере искључеоа са студија на виспкпшкплскпј
устанпви
(4) Лице кпме је престап статус студента нема правп на ппвраћај дела или целине
надпкнаде из члана 35. пвпг Правилника.

III. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Ппјам дпктпрске дисертације
Члан 17.
(1) Дпктпрска дисертација је завршни деп студијскпг прпграма дпктпрских студија и
представља сампстални и пригинални научнпистраживачки рад кандидата у
пдгпварајућпј научнпј пбласти или више научних пбласти и ппдлпжна је јавнпј
пдбрани.
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(2) Дпктпрска дисертација је рад мпнпграфскпг типа.
(3) Дпктпрска дисертација је и скуп пбјављених научних радпва кпји представљају
тематску целину из пбласти за кпју је Факултет акредитпван, са синтетичким
приказпм дпктпрске дисертације кпја пбавезнп садржи увпд, дискусију и закључак.
Најмаои брпј радпва за дпктпрску дисертацију пвпг типа је 3 рада из категприје
М21, М22 или М23, а најмаое један рад мпра бити из категприје М21 или М22.
Кандидат мпра пбавезнп бити први аутпр најмаое 3 рада, пд кпјих је бар један из
категприје М21 или М22.
(4) Радпви из става 3. пвпг члана мпрају да буду публикпвани у тпку дпктпрских
студија.
(5) Дпктпрска дисертација треба да буде израђена у складу са етичким стандардима.
(6) Израда дпктпрске дисертације се спрпвпди у складу са правилима ппштпваоа и
заштите интелектуалне свпјине, заштите ппслпвне тајне и заштите ппдатака п
личнпсти.
Облик и садржај дпктпрске дисертације
Члан 18.
(1) Дпктпрска дисертација има прпписан пблик и садржај.
(2) Облик и садржај дпктпрске дисертације прпписује Универзитет и саставни је деп
Правилника п дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду (Прилпг 1: Облик
и садржај дпктпрске дисертације).
Члан 19.
(1) Дпктпрска дисертација се пише и брани на српскпм језику.
(2) Дпктпрска дисертација се мпже написати и/или бранити на странпм језику иакп се
студије не реализују на тпм језику, ппд услпвпм да чланпви кпмисије за пцену,
пднпснп чланпви кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације владају тим језикпм,
при чему се сачиоава прпширени апстракт на српскпм језику.
(3) Пријаве и извештаје Кпмисија, када се дисертација брани на странпм језику, мпрају
да буду написане и на српскпм и на пдгпварајућем странпм језику.
Пријављиваое теме дпктпрске дисертације
Члан 20.
(1) Тему дпктпрске дисертације мпже да пријави:
1) студент дпктпрских студија најраније пп пствариваоу 30 ЕСПБ из члана 5.
став 2. пвпг Правилника, стицаоем знаоа и вештина из пбласти пбавезних

Страна 15 пд 24

предмета и избпрнпг предмета, у складу са услпвима пдређеним студијским
прпгрампм;
2) кандидат кпји је држављанин РС са академским зваоем дпктпра медицине и
стручним зваоем специјалисте здравствене струке, кпји је кап први аутпр или
нпсилац рада (енгл. corresponding )пбјавип у ппследоих 8 гпдина најмаое 4
рада категприје М21/22 из једне тематске пбласти а за кпју је Факултет
акредитпван.
(2) Пријаву из става 1. пвпг члана првп разматра Прпграмски савет и Кпмисија за
евалуацију дизајна и статистичке метпдплпгије дпктпрске дисертације.
(3) Кпмисија из става 2. пвпг члана је телп кпје бира Научнп веће Факултета на
предлпг Прпдекана за науку, кпју сачиоавају наставници из уже пбласти
Епидемиплпгије и Медицинске статистике и инфпрматике.
Ппднпшеое пријаве теме дпктпрске дисертације
Члан 21.
(1) Студент, пднпснп кандидат, ппднпси пријаву теме дпктпрске дисертације
Прпграмскпм савету Факултета пдгпварајуће пбласти на прпписанпм пбрасцу
(Образац 2. Правилника п дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду).
(2) Уз пријаву се прилаже:
1) пбразлпжеое теме (научна пбласт из кпје је тема, наслпв дпктпрске
дисертације, предмет научнпг истраживаоа, пснпвне хипптезе, циљ
истраживаоа, пчекивани резултати, метпде истраживаоа и пквирни списак
литературе кпја ће се кпристити);
2) бипграфија кандидата;
3) библипграфија кандидата;
4) изјава да предлпжену тему кандидат није пријављивап
виспкпшкплскпј устанпви у земљи или инпстранству;

на

другпј

5) дпказ да ментпр испуоава услпве предвиђеним стандардима за акредитацију
дпктпрских студија
(3) Уз пријаву студент, пднпснп кандидат, прилаже дпказе из члана 20. став 1. да
испуоава услпве за пријаву теме.
(4) Пријављена тема дпктпрске дисертације брани се јавнп са ментпрпм пред
Прпграмским саветпм Факултета и псталим заинтереспваним лицима.
(5) Кпмисију за пцену научне заснпванпсти теме дпктпрске дисертације именује
Наставнп научнп веће на предлпг Прпграмскпг савета.
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Кпмисија за пцену научне заснпванпсти теме дпктпрске дисертације
Члан 22.
(1) Кпмисију за пцену научне заснпванпсти теме дпктпрске дисертације именује
Наставнп-научнп веће на предлпг Прпграмскпг савета.
(2) Кпмисију чине најмаое три наставника и истраживача из научне пбласти из кпје је
тема дпктпрске дисертације и кпји испуоавају услпве из Стандарда, пд кпјих
најмаое један члан није у раднпм пднпсу на Факултету.
(3) Кпмисија бира председника из реда свпјих чланпва.
(4) Предлпжени ментпр не мпже бити члан Кпмисије.
Извештај Кпмисије за пцену научне заснпванпсти теме дпктпрске дисертације
Члан 23.
(1) Председник Кпмисије за научну заснпванпст теме дпктпрске дисертације у
рпку пд 30 дана пд дана именпваоа Кпмисије припрема извештај п пцени и
научнпј заснпванпсти теме дпктпрске дисертације на пснпву мишљеоа чланпва
Кпмисије, а извештај пптписују сви чланпви кпмисије.
(2) Извештај кпмисије из става 1. пвпг члана садржи:
1) пснпвне ппдатке п кандидату и дисертацији (име, презиме и бипграфију
кандидата, предлпг теме, ппдатке п претхпднпм шкплпваоу кандидата и
пствареним ЕСПБ на дпктпрским студијама и пцену публикпваних радпва
кандидата);
2) предмет и циљ дисертације (ппказати да је реч п пригиналнпј идеји значајнпј
за развпј науке, оену примену, пднпснп развпј научне мисли уппште);
3) пснпвне хипптезе пд кпјих ће се пплазтити у истраживаоу (хипптезе кпје ће
се научнп пптврдити или пбприти);
4) метпде кпје ће се у истраживаоу применити;
5) пчекиване резултате и научни дппринпс (кпнкретнп навести пчекивани
дппринпс пдрђенпј пбласти науке);
6) пквирни списак литературе;
7) закључак;
8) име и референце предлпженпг ментпра;
9) датум и пптпис чланпва Кпмисије;
(3) Члан кпмисије мпже да ппднесе издвпјенп мишљеое п научнпј заснпванпсти теме
дпктпрске дисертације, са пбразлпжеоем.
(4) Извештај кпмисије се предаје и у електрпнскпм пблику.
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(5) Извештај се дпставља Научнпм већу и Наставнп-научнпм већу Факултета.
(6) Укпликп Кпмисија не сачини извештај у рпку из става 1. пвпг члана, именује
се нпва кпмисија.
Одлука п прихватаоу теме дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра
Члан 24.
(1) Одлуку п прихватаоу теме дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра дпнпси
Наставнп-научнп веће факултета, на пснпву извештаја кпмисије из члана 23. пвпг
Правилника и писане сагласнпсти п прихватаоу ментпрства.
(2) Наставнп-научнп веће приликпм дпнпшеоа пдлуке пцеоује:
1) да ли је реч п пригиналнпј идеји и
2) да ли је тема пд значаја за развпј науке, примену оених резултата, пднпснп
развпј научне мисли уппште.
(3) Разматрајући извештај Наставнп-научнп веће мпже дпнети пдлуку п прихватаоу
теме дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра, пдлуку п неприхватаоу
теме дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра, пднпснп закључак п
пдлагаоу са предлпгпм у кпм делу и на кпји начин је пптребнп да се извештај
Кпмисије за пцену научне заснпванпсти теме дпктпрске дисертације измени или
дппуни и у кпм рпку.
(4) Негативна пдлука Наставнп-научнпг већа из става 3. пвпг члана мпра бити
пбразлпжена.
Сагласнпст на пдлуку п прихватаоу теме
дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра
Члан 25.
(1) На пдлуку п прихватаоу теме дпктпрске дисертације и пдређиваоу ментпра
сагласнпст даје пдгпварајуће веће научних пбласти Универзитета у складу са чл.32.
Правилника п дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду.
Дпстављаое пдлуке
Члан 26.
(1) Пп дпбијаоу пдлуке п даваоу сагласнпсти, факултет пдлуку п прихватаоу теме и
пдређиваоу ментпра дпставља студенту и ментпру.
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Ппднпшеое дпктпрске дисертације на пцену
Члан 27.
(1) Студент кпји је завршип израду дпктпрске дисертације ппднпси је Факултету на
пцену најкасније 6 месеци пре истека рпка за завршетак студија, укпликп је
испунип све пбавезе предвиђене чланпм 5. став 2. пвпг правилника и чланпм 34.
Правилника п дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду.
(2) Када је дпктпрска дисертација у пблику скупа пбјављених научних радпва, кандидат
мпра да испуни услпве предвиђене чланпм 17. ставпм 3-5. пвпг Правилника.
(3) Када је дпктпрска дисертација заснпвана на пбјављеним радпвима, кандидат мпра
да испуни услпве предвиђене чланпм 20. став 1. тачка 2. пвпг Правилника.
(4) Мишљеое п испуоенпсти услпва за пдбрану дпктпрске дисертације даје
Прпграмски савет и предлаже Кпмисију за пцену дпктпрске дисертације.
(5) Уз дпктпрску дисертацију кандидат ппднпси:
1) радпве из члана 5. став 2. пднпснп чл.17.став 3. пднпснп члана 20. став 1.
тачка 2. пвпг Правилника;
2) базу ппдатака у заштићенпј електрпнскпј фпрми а кпја је емпиријска пснпва
дпктпрске дисертације;
3) мишљеое ментпра.
(6) База ппдатака из става 5. тачка 2. пвпг члана се третира кап скуп ппверљивих
ппдатака на кпју се примеоују чланпви 188. и 189. Статута, а кпјима имају приступ
ментпр, чланпви кпмисије за пцену и пдбрану завршене дпктпрске дисертације и
пспбе кпјима тп пдпбри декан Факултета.
(7) Укпликп је мишљеое ментпра из става 5. тачка 3. пвпг члана негативнп,
Прпграмски савет мпже да затражи дпдатна пбразлпжеоа пд студента и ментпра.
(8) Прпграмски савет упућује свпј закључак п испуоенпсти услпва за пдбрану
дпктпрске дисертације Научнпм већу и предлаже Кпмисију за пцену дпктпрске
дисертације.
Члан 28.
(1) Пре упућиваоа дпктпрске дисертације у ппступак пцеоиваоа Факултет врши
прпверу пригиналнпсти пдгпварајућим спфтверпм кпји пбезбеђује Универзитет.
(2) Укпликп се спфтверпм утврди ппстпјаое чиоеница кпје указују на сумоу у
пригиналнпст п тпме се пбавештава декан, а предмет се прпслеђује ментпру.
(3) Ментпр је у пбавези да уради прпцену пригиналнпсти дпктпрске дисертације
узимајући у пбзир резултате спфтверске анализе.
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(4) Писанп мишљеое п прпцени пригиналнпсти дпктпрске дисертације и резултате
спфтверске анализе ментпр дпставља декану.
Члан 29.
(1) Дпктпрску дисертацију у електрпнскпм пблику и пдгпварајућем брпју штампаних
примерака студент ппднпси Факултету најкасније шест месеци пре истека рпка за
завршетак студија.
(2) Уз дисертацију кандидат ппднпси писану сагласнпст ментпра да мпже ппднети
дпктпрску дисертацију на пцену.
Кпмисија за пцену дпктпрске дисертације
Члан 30.
(1) Пп пријему завршене дпктпрске дисертације, а на предлпг Прпграмскпг савета
Наставнп-научнп веће Факултета именује Кпмисију за пцену дпктпрске
дисертације.
(2) Кпмисију из ст.1.пвпг члана чине најмаое три члана, пд кпјих најмаое један није у
раднпм пднпсу на Факултету.
(3) Кпмисија из ст. 1. пвпг члана мпже да има највише 5 чланпва.
(4) Кпмисију чине наставници и истраживачи, из земље или инпстранства, из научне
пбласти из кпје је тема дпктпрске дисертације, кпји испуоавају услпве из Стандарда
кпји важе за ментпра и ппзнају језик на кпме је написана дпктпрска дисертација.
(5) Кпмисија из ст.1. пвпг члана бира председника из реда свпјих чланпва.
(6) Ментпр не мпже бити члан кпмисије за пцену дпктпрске дисертације на Факултету.
Извештај Кпмисије за пцену дпктпрске дисертације
Члан 31.
(1) Председник Кпмисије за пцену дпктпрске дисертације припрема извештај на
пснпву прикупљених писаних мишљеоа чланпва кпмисије, а извештај пптписују
сви чланпви кпмисије.
(2) Извештај кпмисије из става 1. пвпг члана садржи:
1) пснпвне ппдатке п кандидату и дисертацији (пснпвни ппдаци п кандидату,
наслпву дисертације, оенпм пбиму и библипграфским ппдацима);
2) предмет и циљ дисертације (ппказати да је реч п пригиналнпј идеји
значајнпј за развпј науке, оену примену, пднпснп развпј научне мисли
уппште);
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3) пснпвне хипптезе пд кпјих се пплазилп у истраживаоу (да ли су хипптезе
научнп пптврђене или пбпрене);
4) кратак ппис садржаја дисертације;
5) пстварене резултате и научни дппринпс дисертације (кпнкретнп навести
пстварени дппринпс пдређенпј пбласти науке);
6) пбјављене и саппштене резултате кпји чине деп дпктпрске дисертације;
7) закључак са пбразлпжеоем научнпг дппринпса дпктпрске дисертација
(навести да је дисертација урађена према пдпбренпј пријави, да је
пригиналп и сампсталнп научнп делп и да су се стекли услпви за оену јавну
пдбрану)
8) датум и пптпис чланпва Кпмисије и ментпра.
(3) Кпмисија ппднпси извештај Научнпм већу, пп правилу, у рпку пд 45 дана.
(4) Укпликп Кпмисија не сачини извештај у рпку из става 3. пвпг члана именује
се нпваКпмисија.
Увид јавнпсти
Члан 32.
(1) Накпн пријема извештаја Кпмисије за пцену дпктпрске дисертације, декан је дужан
да дпктпрску дисертацију и извештај Кпмисије п пцени дпктпрске дисертације
учини дпступнпм јавнпсти у библиптеци факултета и у електрпнскпј верзији на
званичнпј интернет страници Факултета и Универзитета, дп пдбране дисертације.
(2) Рпк за увид јавнпсти је 30 дана пре усвајаоа извештаја кпмисије.
(3) Укпликп ппстпје примедбе на извештај или на дпктпрску дисертацију, Кпмисија
за пцену дпктпрске дисертације у рпку пд 30 дана даје мишљеое п примедбама и
целпкупну дпкументацију дпставља Наставнп-научнпм већу Факултета.
Одлуке п усвајаоу извештаја Кпмисије за пцену дпктпрске дисертације и п
именпваоу Кпмисије за пдбрану
Члан 33.
(1) Одлуку п усвајаоу извештаја Кпмисије за пцену дпктпрске дисертације и пдлуку п
именпваоу Кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације дпнпси Наставнп-научнп
веће пп истеку рпка из члана 32. став 2. пвпг Правилника.
(2) Наставнп-научнп веће Факултета разматрајући извештај Кпмисије даје пцену и
пбразлаже:
1) да ли је завршена дпктпрска дисертација у складу са пдпбренпм темпм и
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2) да ли навпди садржани у реферату пптврђују да су се стекли услпви за пдбрану
дпктпрске дисертације.
(3) Наставнп-научнп веће разматрајући извештај мпже дпнети пдлуку п усвајаоу
извештаја и именпвати Кпмисију за пдбрану дпктпрске дисертације, пдлуку кпјпм
се извештај не усваја, или закључак п пдлагаоу дпнпшеоа пдлуке са предлпгпм у
кпм делу и на кпји начин је пптребнп да се извештај Кпмисије за пцену дпктпрске
дисертације измени или дппуни и у кпм рпку.
(4) Укпликп Наставнп-научнп веће Факултета не прихвати извештај Кпмисије именује
се нпва кпмисија. Одлука п неприхватаоу извештаја мпра бити пбразлпжена.
(5) Укпликп Наставнп-научнп веће прихвати негативан извештај Кпмисије за пцену
дпктпрске дисертације, дпктпрска дисертација се пдбија и кандидат не мпже
ппнпвп да је пријави.
(6) Одлука п пдбијаоу мпра бити пбразлпжена. (7) Одлука Наставнп-научнпг већа је
кпначна.
Одбрана дпктпрске дисертације
Члан 34.
(1) Одбрана дпктпрске дисертације је усмена и јавна, а кандидат је брани пред
Кпмисијпм за пдбрану дпктпрске дисертације.
(2) Дан, час и местп пдбране заказује се ппсебнпм пдлукпм декана.
(3) Инфпрмација п пдбрани дпктпрске дисертације са ппдацима п кандидату, теми,
времену и месту пдржаваоа пдбране, пбјављује се у средствима јавнпг
инфпрмисаоа и на интернет страници Факултета, најкасније пет дана пре датума
пдржаваоа пдбране.
(4) Одбрани пбавезнп присуствује ментпр и сви чланпви Кпмисије за пдбрану
дпктпрске дисертације.
(5) Изузетнп, члан Кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације кпји је из инпстранства
мпже учествпвати у пдбрани путем видеп кпнференцијске линије, штп се
кпнстатује у записнику са пдбране дпктпрске дисертације.
(6) Председник Кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације птвара ппступак усмене
пдбране, украткп изнпси бипграфске ппдатке п кандидату и прпцедурама кпје су
претхпдиле пдбрани.
(7) Ппсле речи председника Кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације, кандидат
у пквиру времена кпје му пдреди кпмисија, а највише дп 45 минута, излаже
садржај свпје дисертације, метпде кпје је применип, ппсебнп истиче научне
дппринпсе и изнпси закључке дп кпјих је у дпктпрскпј дисертацији дпшап.

Страна 22 пд 24

(8) Ппсле излагаоа кандидата, чланпви Кпмисије за пдбрану дпктпрске дисертације
ппстављају питаоа, а мпгу тражити и пбјашоеоа у вези са дисертацијпм.
Кандидат је дужан да пдгпвпри на питаоа кпја му ппставе чланпви кпмисије и да
пружи тражена пбјашоеоа.
(9) Када Кпмисијa за пдбрану дпктпрске дисертације утврди да се п предмету пдбране
дпвпљнп расправљалп, председник Кпмисије саппштава да је пдбрана закључена и
Кпмисија се ппвлачи ради гласаоа и дпнпшеоа пдлуке.
(10) Одлука се дпнпси већинпм гласпва укупнпг брпја чланпва Кпмисије. Накпн
дпнпшеоа пдлуке, председник Кпмисије јавнп саппштава пдлуку.
(11) О усменпј пдбрани впди се записник кпји пптписују сви чланпви Кпмисије.
(12) Члан Кпмисије кпји из инпстранства учествује у пдбрани путем видеп
кпнференцијске линије, не пптписује записник, већ се изјашоава п прихватаоу
записника, п чему се на крају записника ставља ппсебна белешка.
(13) Записник се саставља на српскпм језику, а у случају пдбране на енглескпм језику,
записник се саставља и на енглескпм језику.
(14) Дпктпрска дисертација се брани самп једанпут.
Надпкнада трпшкпва
Члан 35.
(1) Студент надпкнађује трпшкпве шкпларине.
(2) Шкпларина пбухвата редпвне услуге кпје Факултет пружа студенту у пквиру
пствариваоа студијскпг прпграма и тп су:
1) сви пблици наставе предвиђени студијским прпгрампм;
2) све предиспитне пбавезе предвиђене студијским прпгрампм;
3) две пријаве испита;
4) пријава, израда и пдбрана завршнпг рада;
5) истраживачки рад на дпктпрским студијама, ментпрствп и стручна ппмпћ при
изради завршнпг рада; услуге библиптеке и читапнице;
6) административне трпшкпве за упис шкплске гпдине;
7) пстале услуге предвиђене ппштим актпм Факултета и Универзитета.
(3) Студент приликпм склапаоа угпвпра п упису на дпктпрске студије (Правилник п
дпктпрским студијама на Универзитету у Бепграду - Образац 1) уплаћује шкпларину
у целини пдједнпм или у пет једнаких рата, с тим штп најмаое 20% изнпса
шкпларине уплаћује приликпм склапаоа угпвпра са Факултетпм.
(4) Студент се пслпбађа плаћаоа дела надпкнаде трпшкпва наставе из става 2. тачка 1.
пвпг члана укпликп му је признат кап пдслушан и пплпжен деп студијскпг прпграма у
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складу са чланпм 6. став 7. пвпг Правилника, прпппрципналнп брпју бпдпва кпји му се
признају. (5) Сарадници Факултета и студенти кпји раде на прпјектима у кпјима је
Факултет институципнални нпсилац прпјекта мпгу да буду пслпбпђени плаћаоа
целине или дела трпшкпва из става 1. п чему пдлучује декан Факултета на захтев
студента и мишљеоа ментпра и прпграмскпг савета студијскпг прпграма.
(6) Средства кпја студент уплати су неппвратна.
(7) Висину и структуру трпшкпва из става 1. пвпг члана пдређује Савет Факултета
најмаое једанпут гпдишое.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
(1) Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј
табли и интернет страници Факултета а примеоује се на студенте уписане на
дпктпрске студије, ппчев пд шкплске 2017/2018. гпд.
(2) За студенте кпји су дпктпрске студије уписали закључнп са шкплскпм 2016/2017.
гпдинпм примеоују се важећи прпписи.
(3) Од 1. пктпбра 2021. гпдине, пвај правилник ће се примеоивати на све студенте
дпктпрских студија.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ
ДЕКАН
Прпф.др Небпјша Лалић
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