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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
Ул. Светозара Марковића бр. 69. Крагујевац  

И 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Ул. Јована Цвијића бб 

 
На основу одредбе члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018,  

27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) расписују  

 

КОНКУРС 

ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ 

СТУДИЈЕ – МЕНАЏМЕНТ 

ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА 
у школској 2020/2021. години 

 
 

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање 

научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се 

остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ). 

 

1. Број студената 

 На прву годину докторских студија може се уписати укупно 24 студената 

 

2. Услови за упис 

 

 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са 

завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области 

медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента) 

 

3. Мерила за утврђивање редоследа кандидата 

 

 Редослед  кандидата  за  упис   у   прву   годину   докторских   студија   утврђује   

се на основу: 

- просечне оцене остварене на студијама 

- дужине студирања. 
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* 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)) (у даљем тексту: Закон), узима се просечна оцена са  основних  

студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји. 

* За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се просек свих оцена 

основних академских и мастер академских студија, узимајући у обзир и  завршни  и  

дипломски рад, уколико за исти постоји оцена. 

 Уколико два или више кандидата имају исти број освојених бодова на основу 

наведeног мерила, предност ће имати кандидат који има већу просечну оцену 

остварену на студијaма, односно већи број остварених ЕСПБ. 

 

 Нумерично вредновање мерила за утврђивање редоследа кандидата врши се на 

следећи начин: 

 

1. просечна оцена једнака је броју бодова (просечна оцена 10 носи 10 бодова) 

2. предвиђени рок студирања дели се са дужином стварног студирања и множи 

са десет (6/6*10= 10). 

 

 
Пример: 

 

 
             Наведени пример је уколико кандидат има:  - просечну оцену 8,75 

 - године студирања 8 

 

 Укупaн број бодова не може бити већи од 20. 

 

4. Поступак спровођења конкурса 

 

4.1. Документација коју кандидат подноси приликом пријављивања 

 пријавни лист  (образац  се  преузима  са  интернет  странице  факултета) 

 оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном 

нивоу студија (уколико су студије завршене ван терирорије Републике 

Србије, потребно је поднети нострификовану диплому или доказ да је 

поступак нострификације покренут пред универзитетом у Крагујевцу) и 

то према критеријумима које можете погледати ОВДЕ 

 изјаву кандидата коју можете погледати ОВДЕ 

 доказ о уплати трошкова конкурса у износу од 7.000,00 динара на жиро 

рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-

1226666-19 са позивом на број 01151. 

 

Наведена документа могу се предати лично Служби за постдипломске студије, 

канцеларија број 38. или поштом на адресу: Факултет медицинских наука, ул. 

Светозара Марковића бр. 69. 
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4.2.  Конкурсни рок 

 
 Пријава кандидата: до 30. октобра 2020. године 
 Објављивање прелиминарне ранг листе: 4. новембар 2020. године 
 Упис кандидата: од 16. новембра до 18. новембра 2020. године 

 

Уколико се у оквиру конкурсног рока упише мањи број студената од дозвољеног броја, 

Факултет ће попунити слободна места у другом уписном року. 

 

5. Начин и рок за подношење приговора на утврђени редослед кандидата  

 Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата 

од објављивања ранг листе 

 Декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и декан 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу доносе одлуку о приговору у 

року од 24 сата од подношења приговора 

 Одлука декана по приговору кандидата на прелиминарну рангл листу је коначна.  

 Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници 

Факултета медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу и Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

6. Висина школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из 

буџета  

 

 Висина школарине за држављане Републике Србије је 140.000,00 динара. 

Школарина се може платити у више месечних рата. Прва рата школарине плаћа 

се приликом уписа.  

 Висина школарине за стране држављане је 2.000,00 евра у динарској 

противвредности на дан уплате.  

7. Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:  

 

- два попуњена обрасца ШВ-20  

- две фотографије формата 3.5x4.5цм  

- фотокопију извода из матичне књиге рођених 

- доказ о уплати износа од 28.000,00 динара (прва рата школарине за школску 

2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03151. 

 

8. Контакт  

 

Факултет медицинских наука 

Служба за постдипломске студије – dasm@medf.kg.ac.rs  

 djokicnadja@gmail.com  

Телефон: 034/306-800 лок. 131 
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ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА УПИС НА 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

- Менаџмент здравственог система

Просечна оцена

Завршене академске студије
од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, 
стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента 
(на основу одредбе члана 98. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018,  27/2018- др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони)
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

* За кандидате који су стекли високо образовање према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) узима се просечна оцена 
са  основних  студија која укључује дипломски рад, уколико исти 
постоји.
* За кандидате који су завршили мастер академске студије 
рачуна се просек свих оцена основних академских и мастер 
академских студија, узимајући у обзир и  завршни  и  дипломски 
рад, уколико за исти постоји оцена.



 

 

Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука 

Светозара Марковића бр. 69 

 

 Универзитет у Крагујевцу 

Економски факултет 

Јована Цвијића бб 

 

 

И з ј а в а 
 

 Изјављујем да сам у циљу уписа на студијски програм докторских академских 

студија - Менаџмент здравственог система Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет медицинских наука) и Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу ( удаљем тексту: Економски факултет), добровољно 

дао/дала своје личне податке, као и да се подаци могу користити и објављивати на 

интернет страницама Факултета медицинских наука, Економског факултета и 

Универзитета у Крагујевцу за потребе процеса уписа (листе пријављених кандидата, 

прелиминарне и коначне ранг листе за упис). 

 

Сагласан/сагласна сам да Факултет медицинских наука, Економски факултет и 

Универзитет у Крагујевцу, за потребе поступка могу ове податке да унесу у елекронску 

базу података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења законом 

прописане евиденције о упису, резултатима студирања, издавања дипломе, као и 

генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да добијене податке неће 

учинити доступним неовлашћеним лицима. 

 

 

У Крагујевцу, дана _______   Име и презиме кандидата 

 

_______________________ 

 

Потпис кандидата 

 

________________________ 

 



Сви кандидати који су завршили интегрисане академске студије, достављају: 

 

 оверену фотокопију дипломе о завршеним интегрисаним академским студијама 

 

Сви кандидати који су завршили основне академске студије и мастер академске 

студије, достављају: 

 оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама и 

мастер академским студијама и 

 оверену фотокопију додатка дипломе о завршеним основним академским 

студијама и мастер академским студијама 

 уколико је кандидат студирао 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) (у даљем тексту: Закон), доставља потврду о 

положеним испитима са оценама, издато од стране свих високошколских 

установа где је кандидат завршио студије. 

 

Сви кандидати који су завршили основне академске студије према прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона, достављају: 

 оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама 

 

Сви кандидати који су студијски програм на основним/мастер/интегрисаним академске 

студијам започели на једној високошколској установи, а студије завршили на другој 

високошколској установи, достављају: 

 оверену фотокопију о завршеним основним/мастер/интегрисаним академским 

студијама  

 оверену фотокопију о завршеним основним студијама (уколико су студирали 

према прописима који су важили до ступања на снагу Закона) 

 фотокопију прве стране индекса факултета на који су први пут уписали 

основне/мастер/интегрисане академске студије 

 

Сви кандидати који су претходно завршили вишу школу, а потом основне и мастер 

академске студије односно интегрисане академске студије, достављају: 

 оверену фотокопију дипломе о свим претходним нивоима студија 

 оверену фотокопију додатка дипломе о свим претходним нивоима студија  

 потврду о положеним испитима са оценама, издато од стране свих 

високошколских установа где је кандидат завршио студије (уколико је студирао 

према прописима који су важили до ступања на снагу Закона) 
 




