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БЕОГРАД
На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр.
01-1/36 од 14.3.2019. год, Наставно-научно веће Факултета на електронској седници
одржаној 13 - 14. јула 2021. год, доноси следећу

О Д Л У К У
Члан 1.
Усваја се Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис
на докторске студије.
Правилник је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити: продекану за наставу, Служби за наставу и студентска питања,
секретару Факултета, декану, писарници.

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ

На основу члана 58. став 1. тачка 40. Статута Универзитета у Београду-Шумарског
факултета бр. 01-1/36 од 14.03.2019. године, а у вези члана 16-29а Правилника о упису
студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 208/2019 и 212/2019), и чл. 9. Правилника о докторским студијама на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 191/2016, 212/2019,
215/2020 и 21/2020) Наставно-научно веће Факултета на електронској седници одржаној
13 – 14 јула доноси:

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА УПИСА И МЕРИЛИМА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

I ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин уписа на студијске програме докторских
студија који се организују на Универзитету у Београду – Шумарском факултету (у даљем
тексту: Факултет), а који се односе на поступак пријављивања и уписа на студијске
програме, ближа мерила за утврђивање редоследа на ранг листи, начин остваривања
права на жалбу, као и друга питања у вези са уписом.
Члан 2.
На Шумарском факултету у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких
наука и научне области Биотехничке науке, за упис на прву годину студија акредитована
су 42 (четрдесет два) студента који су распоређени на 4 (четири) студијска програма
докторских студија. Приликом уписа кандидат бира студијски програм и/или модул на
који жели да се упише. Структура студијског програма докторских студија са бројем
акредитованих студената приказана је у табели 1:

Табела 1. Структура студијских програма докторских студија Шумарског факултета
Универзитета у Београду
Студијски
програм

ШУМАРСТВО

ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДРВЕТА

ПЕЈЗАЖНА
АРХИТЕКТУРА И
ХОРТИКУЛТУРА
ЕКОЛОШКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ У
ЗАШТИТИ
ЗЕМЉИШНИХ И
ВОДНИХ
РЕСУРСА

Модули

Акредитован
број студената
на студијском
програму

1. Шумски генетички ресурси и биотехнологија;
2. Екологија шума, заштита и унапређивање животне
средине;
3. Гајење шума;
4. Заштита шума;
5. Коришћење шума и ловство са заштитом ловне фауне;
6. Планирање газдовања шумама;
7. Биоекономија, политика и организација управљања у
шумарству и заштити природе.
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1.
2.
3.
4.
5.

18

Примарна прерада дрвета;
Хемијско-механичка прерада дрвета;
Машине и уређаји у преради дрвета;
Финална прерада дрвета;
Трговина дрветом и економика дрвне индустрије.

1. Пејзажна архитектура и хортикултура

1. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних
ресурса

6

8

НАПОМЕНЕ:
1. За школску годину за коју Наставно-научно веће Факултета донесе одлуку да се
приликом расписивања конкурса за упис на докторске студије смањи
акредитована уписна квота која је наведена у дозволи за рад, продекан за
научноистраживачки рад и међународну сарадњу и руководиоци студијских
програма докторских студија одређују уписне квоте на студијске програме
пропорционално заинтересованости - односно броју кандидата који се пријавио
за упис.
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2. После обављеног рангирања и уписа кандидата, руководиоци студијских
програма докторских студија упознају кандидате с потенцијалним менторима,
после чега најбоље рангирани кандидати имају првенство избора расположивог
ментора.
3. Расположив је онај ментор који има мање од максималних 5 кандидата.

II ПРАВО НА УПИС
Члан 3.
(1) Право уписа на студијски програм има лице које испуњава услове утврђене
Законом о високом образовању (у даљем тексту Закон), Статутом Универзитета у
Београду, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у
Београду, Статутом Универзитета у Београду-Шумарског факултета, студијским
програмом, овим Правилником и другим општим актима Факултета.
(2) Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис на студијски програм,
ако се пријавило на конкурс и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом
предвиђен за упис у складу са овим Правилником.
(3) У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права
која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика,
вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла,
инвалидности или по другом сличном основу, положају или околностима.
УПИС ЛИЦА КОЈА СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ИЛИ ДЕО ОБРАЗОВАЊА ЗАВРШИЛА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 4.
(1) Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у
иностранству може да се упише на студијски програм ако се призна стечена страна
школска односно високошколска исправа, уколико испуни услове прописане Законом и
општим актом Универзитета.
(2) Лице из става 1. овог члана може да конкурише на студијски програм и уз
одговарајућу потврду да је започет поступак признавања стечене стране школске
односно високошколске исправе у складу са Законом и општим актом Универзитета.
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(3) Школске, односно високошколске исправе из Републике Српске не подлежу
поступку признавања, осим када се ради о завршеном програму међународне матуре.
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Члан 5.
(1) Страни држављани могу да упишу докторске студије под истим условима као и
држављани Републике Србије.
(2) Износ школарине за стране држављане утврђује се посебно.
(3) Уколико докторске студије жели да упише кандидат, страни држављанин или
држављанин Републике Србије, који је претходне нивое студија завршио у иностранству,
пре пријаве на конкурс мора извршити поступак признавања стране дипломе, ради
наставка образовања, а упис на студије врши искључиво на основу решења о признавању
права за упис конкретног студијског програма.
(4) При упису, студент страни држављанин, подноси доказ да је здравствено
осигуран (за школску годину коју уписује) и да познаје језик на коме се изводе студије.
(5) Студент страни држављанин уписује се искључиво као самофинансирајући
студент, уколико међународним споразумом није другачије одређено.
Члан 6.
(1) Лице из члана 5. овог Правилника може условно да се упише на студијски
програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно високошколске
исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је
поступак признавања започет.
(2) Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране
школске односно високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на
који се лице пријавило, сматраће се да лице није уписано.
(3) Лицу из става 2. овог члана вратиће се уплаћени износ школарине умањен за
трошкове уписа.

[4]

III УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 7.
(1) У прву годину докторских студија на студијским програмима: ШУМАРСТВО,
ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА и ЕКОЛОШКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА, може се уписати:
1. Лице које има завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и
општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер
академским студијама и познавањем најмање једног светског језика у мери да се
може користити страном литературом;
2. Лице које има завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова,
општом просечном оценом мањом од 8 (осам) на основним академским и мастер
академским студијама, ако је у часописима са листе ресорног министарства пре
уписа на докторске студије објавио најмање два (2) научна рада (категорије М51),
при чему се ова два рада могу заменити радовима више категорије у обиму тако
да општа просечна оцена буде најмање 8 (осам) рачунато на начин приказан у
члану 15. овог Правилника и познаје најмање један светски језик у мери да се
може користити страном литературом;
3. Лице са звањем магистра наука у одговарајућој области, у складу са општим
актом који доноси Сенат и овим Правилником;
4. Лице које је стекло VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању („Сл. 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), уколико је завршило основне студије са просечном
оценом најмање 8 (осам) и познаје најмање један светски језик у мери да се може
користити страном литературом;
5. Лицима која су завршила друге универзитетске основне, мастер и
специјалистичке академске студије или имају академски степен магистра наука из
биотехничких, техничко-технолошких и других наука, у складу са овим
Правилником (чл. 8 и 9.), може се омогућити упис на докторске студије уз услов да
током првог семестра студија положе одређени број диференцијалних испита из
програма основних и/или мастер академских студија Факултета који представљају
предуслов за одређени студијски програм или модул, а које одреди Наставнонаучно веће Факултета, на предлог руководиоца студијског програма, односно
конкретног модула;
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6. На студијски програм докторских студија може се уписати лице које је започело
докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској
установи, под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку
утврђеним општим актима Универзитета, Факултета и чланом 10. овог
Правилника.
(2) Знање страног језика доказује се достављањем сертификата, а по потреби и
провером на начин који то пропише декан Факултета.
УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЛИЦА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ НА ДРУГОЈ
ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ (ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ)
Члан 8.
(1) Кандидатима који су завршили студије на Шумарском факултету или на другој
високошколској установи, а немају на основним и мастер студијама положене испите из
предмета који представљају предуслов за одређени студијски програм или модул,
прописују се диференцијални испити.
(2) Предмете који се полажу као диференцијални испити усваја ННВ факултета, на
предлог руководиоца студијског програма односно конкретног модула, за сваког
кандидата појединачно.
(3) Диференцијални испити из предмета основних или мастер академских студија
Шумарског факултета утврђују се у зависности од претходног студијског програма на
високошколској установи кандидата, просечне оцене студија и оцене из предмета који
представљају предуслов за изабрани студијски програм докторских студија, односно
модул.
(4) Студeнт којем су прописани диференцијални предмети може да се упише само
у статусу самофинансирајућег студента и условно се уписује у први семестар докторских
студија.
(5) Диференцијални испити се уписују у евиденцију и у индекс студента.
(6) По полагању диференцијалних испита, студент стиче право полагања испита
са докторских студија.
(7) Надокнаду за полагање диференцијалних испита утврђује Савет Факултета.
(8) Предмети који се полажу као диференцијални испити не улазе у обим ЕСПБ
бодова предвиђених за докторске студије, али се уписују у додатак дипломе.
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УПИС ЛИЦА СА АКАДЕМСКИМ ЗВАЊЕМ МАГИСТРА НАУКА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 9.
(1) Лице које је стекло академски назив магистра наука (на Шумарском факултету
Универзитета у Београду) по прописима који су важили до доношења Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“ бр. 7/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10,93/12,89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) остварује право на
упис на студијски програм докторских студија, у истој или сродној научној области, ако
се пријавило на конкурс и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом
предвиђен за упис, под условом и на начин утврђен чланом 14 и 15. Овог Правилника.
(2) Лицу из става 1. овог члана може се, на лични захтев, признати део садржаја
наставног плана магистарских студија, уз могућност одређивања савладавања
допунских обавеза, што одређује Комисија за верификацију активности на докторским
студијама.
(3) Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на
студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на
истраживање, израду и одбрану докторске дисертације.
(4) Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4.
Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за
остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова
(5) Лице из става 1. овог члана има статус самофинансирајућег студента.
ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ УПИСА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 10.
(1) На студијски програм докторских студија може се уписати лице које је
започело докторске студије и прелази са једног на други студијски програм у оквиру
Шумарског факултета Универзитета у Београду или је започело докторске студије у
сродној научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним
студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и
Факултета.
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(2) Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на
студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на
истраживање, израду и одбрану докторске дисертације.
(3) Лице из става 1. овог члана подноси захтев за упис Факултету, у роковима
одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.
(4) Лице из става 1. овог члана мора испуњавати услове за упис на студијски
програм на начин утврђен овим Правилником.
(5) О поднетом захтеву одлучује декан.
(6) На предлог надлежне Комисије за верификацију активности на студијском
програму докторских студија (или модулу) и руководиоца студијског програма
докторских студија, Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених
испита.
(7) Декан, доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће
податке:
- број признатих ЕСПБ бодова,
- дужину трајања студија,
- статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ
бодова на студијском програму.
(8) Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4.
Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за
остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.
(9) Лице из става 1. члана може се уписати само као самофинансирајући студент и
задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број студената за
одређени студијски програм.
КОМИСИЈА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 11.
(1) Декан Факултета именује Комисију за упис на студијске програме докторских
студија коју чине: продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу и
руководиоци студијских програма докторских студија.
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(2) Комисија уз подршку Службе за наставу и студенска питања реализује јавни
конкурс за упис на докторске студије које објављује Универзитет, у делу који се односи
на Факултет, у складу са овим Правилником.
(3) Комисија за упис, за сваки студијски програм докторских студија, обавља
рангирање и саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за статус
буџетских и самофинансирајућих студената. Уз прибављено мишљење продекана за
научноистраживачки рад и међународну сарадњу даје мишљење о приговорима на
прелиминарну ранг листу, саставља коначне ранг листе кандидата.
(4) Председник Комисије за упис на докторске студије је продекан за
научноистраживачки рад и међународну сарадњу .

IV КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Члан 12.
(1) Упис на прву годину докторских студија врши се на основу јавног конкурса који
расписује Универзитет.
(2) Пре расписивања конкурса, Факултет предлаже Универзитету број студената
који се примају са ближим условима уписа, који је у складу са дозволом за рад,
Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма односно кадровским, просторним, техничким и другим
могућностима Факултета, као и са друштвеним потребама.
(3) Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка сваке школске године.
(4) У конкурсу се наводе Студијски програми са изборним подручјима, број
студената који се примају, услови уписа, износ школарине, као и остала обавештења која
се односе на услове уписа и студирања, сходно одредбама Закона, Статута Универзитета,
Статута Факултета и овог Правилника.
ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 13.
(1) Кандидат се пријављује на конкурс у року који је утврђен конкурсом и том
приликом подноси и предаје Служби за наставу и студентскa питања следећа документа:
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- потписани пријавни лист са назнаком студијског програма тј. изборног подручја за
које конкурише;
- кратку биографију;
- оверене фотокопије стечених диплома или уверење о дипломирању, на
претходним нивоима академских студија, а оригинале на увид;
- оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и
потврде о средњој оцени, а оригинале на увид;
- списак научних и стручних радова (уколико их има);
- фотокопије научних и стручних радова (уколико их има), а оригинале на увид;
- доказ о знању једног светског језика (за кандидате који у току студија нису
положили испит из страног језика);
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс;
- по потреби и друге доказе и документа.
(2) Кандидати који конкуришу а нису завршили Шумарски факултет Универзитета
у Београду прилажу и план и програм студија које су завршили.
(3) Кандидати који су претходно своје школовање завршили у иностранству
прилажу решења о признавању јавних исправа.
(4) Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
конкурисања на докторске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на
упис.
(5) У року од седам дана од дана рангирања и уписа кандидата, продекан за
научноистраживачки рад и међународну сарадњу организује сусрет кандидата са
руководиоцима студијских програма, током којег се кандидати упознају са програмима
докторских студија и потенцијалним менторима.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА И УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ
Члан 14.
(1) Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на
основу:
А. Опште просечне оцене студирања остварене на основним и мастер студијама
(максимално 60 поена);
Б. Дужине студирања на основним и мастер студијама (максимално 10 поена);
Ц. Додатно остварених научних резултата релевантних за студијски програм или
модул студијског програма који се уписује (максимално 20 поена) и
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Д. Писма мотивације (максимално 10 поена), у складу са овим Правилником о
условима уписа и мерилима за рангирање кандидата на упис на докторске студије
Факултета (у даљем тексту Правилник).
Члан 15.
(1) Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија ближе се
утврђује на основу следећих мерила:
А) Општа просечна оцена на претходном/претходним нивоима студија (максимално 60
поена тј. множењем опште просечне оцене коефицијентом 6).
А1. За кандидате који су завршили основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ
бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам), израчунава се по следећој
формули:
(1)
где је:
− ОПО - општа просечна оцена,
− ОцОС- просечна оцена студирања на основним академским студијама,
− ОСбод - дужина трајања студијског програма на основним академским студијама
изражена у ЕСПБ бодовима,
− ОцМС - просечна оцена студирања на мастер академским студијама,
− МСбод - дужина трајања студијског програма на мастер академским студијама
изражена у ЕСПБ бодовима.
За кандидате који су завршили основне и мастер академске студије са најмање
300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом мањом од 8 (осам) и имају остварене
научне радове у одговарајућем обиму, остварена просечна оцена (ОПО II) рачуна се на
следећи начин:
ОПО II = ОПО+БН/4.....(2)
где је:
− ОПО - општа просечна оцена израчуната по формули (1) овог члана;
− БН – број бодова добијен за научне радове oбјављене током 5 година које
претходе дану отварања конкурса, а који је дефинисан Правилником о поступку и
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача (Сл. гласник РС, бр. 38/8).
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А2. За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1 степен), узима се просечна
оцена (ОПО) са основних студија која укључује и оцену дипломског рада, уколико
исти постоји, према следећој формули:
.......(3)
где је:
− Оц – оцена која је остварена на испиту;
− ОцДипл – оцена која је остварена на дипломском раду;
− N – укупан број предмета.
А3. Ако се лица која имају академски степен магистра наука рангирају за упис на прву
годину докторских студија, општа просечна оцена (ОПО) се рачуна кумулативно за
основне и магистарске студије, односно за претходне нивое студија на следећи
начин:
.....(4)
где је:
−
−

ОцОС - просечна оцена студирања на основним студијама;
ОцМАГС - просечна оцена студирања на магистарским студијама.

Б) Дужина студирања претходног нивоа студија - максимално 10 поена. За сваку
годину дужег студирања умањује се 2 поена.
Б.1 За кандидате који су завршили студије по Болоњској декларацији (основне и мастер
студије), бодовање се врши на следећи начин:
−
−
−
−
−
−

10 поена за дужину студирања до 5 године,
8 поена за дужину студирања до 6 година,
6 поена за дужину студирања до 7 година,
4 поена за дужину студирања до 8 година,
2 поена за дужину студирања до 9 година,
0 поена за студирање дуже од 9 година, почев од 1. октобра започете године
студирања.

Б.2 За кандидате који су завршили студије по прописима који су важили до дана ступања
на снагу актуелног Закона о високом образовању Републике Србије бодовање се врши на
следећи начин:
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−
−
−
−
−
−

10 поена за дужину студирања до 5 година,
8 поена за дужину студирања до 6 година,
6 поена за дужину студирања до 7 година,
4 поена за дужину студирања до 8 година,
2 поена за дужину студирања до 9 година,
0 поена за студирање дуже од 9 година, почев од 1. октобра започете године
студирања.

Б.3 Кандидатима који су током студија прешли са једног на други студијски програм,
дужина студирања се рачуна од 1. октобра започете године студија генерације са којом
су наставили студије.
Кандидатима који су боравили у оквиру размене студената у иностранству при
израчунавању укупне дужине студирања не рачуна се време које је студент провео на
размени студената.
Ц) Додатно остварени резултати релевантни за студијски програм или модул који се
уписује - максимално 20 поена. У случају када сви пријављени кандидати имају мање
или једнако 20 поена, расподела поена ће се вршити линеарно. Ако неко од пријављених
кандидата оствари више од 20 поена, расподела поена ће се вршити пропорционално.
Вредноваће се само они додатни резултати који су били остварени задњих 5
година од датума објављивања конкурса.
Поени за додатно остварене резултате добијаће се на основу
документованих и потврђених резултата које прилаже кандидат уз пријаву, а на основу
критеријума приказаних у Табели 2.
Табела 2. Критеријуми за додатно остварене резултате
Врста резултата

Додатни опис

Број
поена

Награде

Вреднују се остварене групне или индивидуалне награде
Министарства за науку и технолошки развој, Министарства за
просвету, награде Универзитета, награде факултета, награде
Привредне коморе Србије и награде града Београда.

2

Положен стручни испит
Стручно усавршавање у
земљи и иностранству
(Похађање семинара,
завршени
специјалистички курсеви,
стручни курсеви, летње

1,5
Вреднује се стручно усавршавање које је релевантно за
одговарајући модул. Као доказ кандидати достављају
програм курса/семинара и уверење/ потврду/диплому о
похађању.

1
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школе и сл.)

Размена студената у
иностранству
(са потврдом да су
положили бар 1 од
курсева)

М10
Монографије,
монографске студије,
тематски зборници,
лескикографске и
картографске
публикације
међународног значаја

М20
Радови објављени у
научним часописима
међународног значаја

М30
Зборници међународних
научних скупова

М50
Часописи националног

Дужина размене:
3 месеца
6 месеци
12 месеци

0,2
0,4
0,8

Истакнута монографија међународног значаја
Монографија међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад
у тематском зборнику водећег међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад
у тематском зборнику међународног значаја
Лексикографска јединица или карта у научној
публикацији водећег међународног значаја
Лексикографска јединица или карта у публикацији
међународног значаја
Уређивање научне монографије или тематског
зборника водећег међународног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације
међународног значаја

М11
М12

15
10

М13

6

М14

4

М15

3

М16

2

М17

3

М18

2

Рад у врхунском међународном часопису

М21

8

Рад у истакнутом међународном часопису
Рад у међународном часопису
Рад у часопису међународног значаја верификованог
посебном одлуком (Списак часописа утврђује МНО)
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у целини (неопходно позивно писмо)
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у изводу
Саопштење са међународног скупа штампано у
целини
Саопштење са међународног скупа штампано у
изводу
Ауторизована дискусија са међународног скупа
Уређивање зборника саопштења међународног
научног скупа
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у часопису националног значаја

М22
М23

5
3

М24

3

М31

3

М32

1,5

М33

1

М34

0,5

М35

0,3

М36

1

М51
М52

2
1,5
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значаја

М60
Зборници скупова
националног значаја

М70
Магистарске и докторске
тезе

М80
Техничка и развојна
решења

Рад у научном часопису
Предавање по позиву са скупа националног значаја
штампано у целини
Предавање по позиву са скупа националног значаја
штампано у изводу
Саопштење са скупа националног значаја штампано у
целини
Саопштење са скупа националног значаја штампано у
изводу
Ауторизована дискусија са националног скупа
Уређивање зборника саопштења скупа националног
значаја

М53

1

М61

1,5

М62

1

М63

0,5

М64

0,2

М66

1

Одбрањен магистарски рад

М72

3

М81

8

М82

6

М83

4

М84

3

М85

2

М86

2

Нови производ или технологија уведени у
производњу, признат програмски систем, признате
нове генетске пробе на међународном нивоу (уз
доказ), ново прихваћено решење проблема у области
макроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу (уз доказ)
Нова производна линија, нови материјал,
индустријски прототип, ново прихваћено решење
проблема у области макроекономског, социјалног и
проблема одрживог просторног развоја уведени у
производњу (уз доказ)
Ново лабораторијско постројење, ново
експериментално постројење, нови технолошки
поступак (уз доказ)
Битно побољшан постојећи производ или
технологија (уз доказ) ново решење проблема у
области микроекономског, социјалног и проблема
одрживог просторног развоја рецензовано и
прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован
или атестиран инструмент, нова генска проба,
микроорганизми (уз доказ)
Критичка евалуација података, база података,
приказани детаљно као део међународних пројеката,
публиковани као интерне публикације или приказани

М65
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М90
Патенти, ауторске
изложбе, тестови

Учешће у научним
пројектима
Учешће у извођењу
практичне и теренске
наставе
Учешће у изради научностручне студије или
изради научно-стручних
елабората
Учешће у изради научних
планова
Израда идејног пројекта
Израда главног пројекта
Радови изложени на
изложбама и објављени у
каталогу
Награђени радови у
оквиру изложби (салони и
сл.)
Конкурсни радови
Награђени конкурсни
радови
Учешће на научним,
стручним и уметничким
радионицама (workshop)
Организовање изложби,
стручно-научних скупова,
семинара, симпозијума,

на Интернету
Реализовани патент, сој, сорта или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко
ауторско дело на међународном нивоу
Реализовани патент, сој, сорта или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко
ауторско дело
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију

М91

10

М92

8

М93

3

Бодови се додељују за сваку истраживачку годину учешћа
Бодови се додељују за сваку годину учешћа

1
0,5

1
- руководилац
- учесник у тиму
- индивидуалан рад
- рад у тиму
- руковођење (као одговорни пројектант)
- учешће у тиму

1
0,5
1
0,5
1,5
0,5

- индивидуалан рад
- рад у тиму

1
0,5

- Grand Prix
- oстале награде

1,5
0,5

- индивидуалан рад
- рад у тиму
- међународни конкурс - прва награда
- међународни конкурс - остале награде
- национални конкурс - прва награда
- национални конкурс - остале награде

1
0,5
2
1,5
1,5
0,5
0,5

Учешће у организационом одбору

0,5
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конференција, радионица
и сл.
Публикована књига,
Узимају се у обзир само публикације које тематски
приручник, каталог
одговарају
изложбе и сл. из области
НАПОМЕНЕ: - једна референца се може вредновати само по једном критеријуму

1,5

Д) Писмо мотивације у коме кандидат јасно наводи разлоге због чега жели да упише
докторске студије на изабраном студијском програму (до једне А4 стране куцаног текста) максимално 10 поена.
Мотивационо писмо треба да садржи следеће:
− Образложење због чега се кандидат опредељује за одређени студујски програм;
− Образложење у чему кандидат види мотивацију да постане доктор наука;
− Образложење како кандидат види своју каријеру као доктора наука.
Комисија може позвати кандидате и на интервју.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ КАНДИДАТА
Члан 16.
(1) Факултет објављује: конкурсне рокове за подношење пријава, рокове за
утврђивање прелиминарне ранг листе и подношење приговора на прелиминарну ранг
листу, за утврђивање коначне (финалне) ранг листе и упис по њој, у складу са конкурсним
роковима које је утврдио Универзитет у Београду.
(2) Комисија за упис на докторске студије утврђује Прелиминарну ранг листу
кандидата која се објављује на огласној табли и интернет страници Факултета са поуком
да кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом на своје
место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
интернет страни и огласној табли Факултета.
(3) Жалба се подноси Комисији за упис на докторске студије, преко Службе за
наставу и студенска питања.
(4) Комисија за упис доноси одлуку по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
(5) На одлуку из става 4. овог члана, кандидат има право да у другостепеном
поступку уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење
одлуке Комисије по жалби.
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(6) Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и
одлуку доставља кандидату и Комисији за упис.
(7) Након одлучивања о жалбама, Факултет утврђује (коначну) јединствену ранг
листу пријављених кандидата са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима
утврђеним у конкурсу.
(8) Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
(9) Коначну ранг листу објављује Универзитет у Београду и трајно се чува у архиви
Факултета.
(10) У случају да по окончању уписа остане слободних места Универзитет ће
огласити и организовати други уписни рок.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС КАНДИДАТА
Члан 17.
(1) Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на коначној јединственој
ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис и мора се уписати најкасније до
истека предвиђеног рока конкурсом, након чега губи право на упис. Приликом уписа
прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање. Буџетска места која
преостану додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада
остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисаним текстом Конкурса.
(2) Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се
финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
(3) Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.
(4) Кандидати који стекну право на упис подносе:
-

оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
извод из матичне књиге рођених,
попуњен образац ШВ-20 (и електронски),
индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе),
две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,
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- по потреби и друге доказе.
(5) За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству,
неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне
високошколске исправе.
(6) Лице које је стекло право на упис на докторске студије на Факултету може се
уписати само ако има сагласност професора ангажованог на одговарајућем студијском
програму или модулу на докторским студијама да ће му бити потенцијални ментор, што
кандидат доказује подношењем образца Е1а.
СТУДИРАЊЕ УЗ РАД
Члан 18.
(1) Студент може студирати уз рад под условом и на начин утврђен општим актом
факултета, односно Универзитета.
(2) Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија
опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је
потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског
програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова.
(3) Студент који студира уз рад задржава статус студента до истека рока који се
одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског
програма.

УСЛОВИ И РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА
СТАТУС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА

Члан 19.
Комисија за упис за сваки студијски програм докторских студија, у случају када
број кандидата прелази буџетску квоту коју одобрава Влада Републике Србије, спроводе
целокупан поступак рангирања кандидата за статус буџетских студената, дају
мишљење о приговорима на ранг листу, састављају и објављују коначну ранг листу
буџетских студената на другој и трећој години докторских студија.
Члан 20.
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(1) Редослед кандидата за упис на другу и трећу годину докторских студија у
статусу буџетских студената утврђује се на основу поена који се стичу:
1. множењем опште просечне оцене на првој години докторских студија
коефицијентом 5 (пет) и
2. додатно остварених резултата релевантних за изабрани студијски програм
докторских студија у претходној школској години, од којих ниједан није у
претежном делу део студијске обавезе за коју је програмом докторских студија
утврђено стицање ЕСПБ бодова. Квантификовање додатно остварених
резултата се врши према члану 15. став 1. Ц. овог Правилника.
(2) Рангирање кандидата се врши на основу документованих резултата који се
прилажу приликом уписа друге односно треће године докторских студија.
(3) Студент стиче право уписа у наредну годину уколико је испунио законски
минимум о броју остварених ЕСПБ бодова у току претходне године студија.
(4) Студент остаје у статусу буџетског студента ако је у текућој академској години
остварио 60 ЕСПБ бодова из уписаног студијског програма, а који је рангиран у оквиру
одобреног броја места из буџета.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
Факултета.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима уписа
и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије, брoj 01-2/59
од 01.06.2017 године.
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Београд, 14.07.2021. године, брoj: 01-2/125

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ
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