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КОНКУРС 
 

За упис студената у школској 2018/19. години на: 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК 

 

 

На докторске академске студије фармацеутских наука у школској 2018/19. години, 

трећи уписни рок, прима се укупно 32 кандидата и то: 

- Студијски програм Фармацеутске науке који се изводи на српском језику прима се 

укупно 26 кандидатa који се сами финансирају; 

- Студијски програм Pharmaceutical Sciences  који се изводи на енглеском језику прима 

се 6 кандидата који се сами финансирају. 

 

 Кандидати који конкуришу за упис на докторске студије треба да испуне следеће 

услове: 

 

-  завршене мастер академске студије у складу са правилником Универзитета у 

Београду о упису на трећи степен академских студија, односно интегрисане 

академске студије тј. Фармацеутски факултет и друге факултете предвиђене 

студијским програмом, у обиму од најмање 300 ЕСПБ и са општом просечном 

оценом најмање 8 (осам), на основним академским и мастер академским студијама, 

-  остварене научне радове у складу са правилником Универзитета и Факултета. За 

кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам) два рада објављена у 

часописима категорије М21, М22 и/или М23 са импакт фактором већим од нуле, при 

чему је кандидат међу прва три аутора, 

-  стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по плану и 

програму који је важио до ступања на снагу Закона о високом образовању са 

просечном оценом на студијама најмање 8,00, 

- страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног од 

стране Универзитета у Београду. 

 

На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које је 

започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој 

високошколској установи и које је положило све испите са прве године студија и 

остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима утврђеним општим актом Универзитета. 

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент (задржава овај 

статус до краја студија) и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски 

програм. 

Студент другог универзитета/друге високошколске установе, не може се уписати на 

Факултет уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи 



на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова. 

Ово лице подноси захтев за упис факултету у року одређеном овим конкурсом. 

Уколико је лице започело докторске студије у иностранству, кандидат подноси 

Универзитету у Београду захтев за признавање стране јавне исправе. 

Дужина трајања студија ових лица 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 Статутом Универзитета. 

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне 

оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на 

основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова 

прописаних општим актом факултета. 

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена 

студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама 

(ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским 

и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 
 

Општа просечна оцена (ОПО) = 
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод

ОСбод + МСбод
 

 
За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена 

на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови 

прописани општим актом факултета. 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује 

дипломски рад, уколико исти постоји. 

 

Додатни услови за упис на ДАС Фармацеутски факултет: 

 

Редослед кандидата утврђује се према следећем моделу бодовања: 

а) Просечна оцена (ОПО) током студирања – максимално 70 бодова; 

- Просечна оцена се пондерише дужином студирања (ДС) у 

годинама/кварталима према дужини студијског програма (ДСП) према формули: 

ОПО x ДСП/ДС 

- Пондерисана просечна оцена се множи са 7, 

- Осим за интегрисане академске студије, просечна оцена студирања (ОПО) 

израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским 

студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних 

одговарајућим бројем ЕСПБ (ОСбод, МСбод): 

ОПО = ОцОС x ОСбод + ОцМС x МСбод/ОСбод + МСбод 

б) Просечна оцена на предметима од значаја за модул – максимално 15 бодова; 

- Просечна оцена на предметима од значаја се множи са 1,5 

в) Разговор са кандидатом – максимално 10 бодова; 

г) Раније учешће кандидата у научноистраживачком раду – 5 бодова. 

 

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о 

признавању стране јавне исправе ради наставка образовања или потврду о томе да је 

поступак у току. Страни држављани може остварити једино статус студента који се сам 

финансира и плаћа школарину. 



Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: 

1. потврду да влада српским језиком,  

2. пријавни лист (добија се на Факултету), 

3. оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код  судског тумача, 

4. приликом уписа потврду о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за 

странце, Савска 35, Београд, 

5. приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да 

је здравствено осигуран - Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, 

Београд. 

 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у 

иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна 

стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом 

Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву 

подносе потврду о томе да је поступак у току. 

 

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно 

је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне 

високошколске исправе. Кандидати који поседују стране високошколске исправе, 

могу конкурисати за упис докторских академских студија уз решење  о  

признавању  стране високошколске исправе  за  потребе  наставка  студија  на  

Универзитету,  односно  уз  поседовање потврде  о  започетом  поступку  

признавања  за  потребе  наставка  студија  на Универзитету;  кандидати  са  

потврдом  могу  остварити  само  условни  упис  на студијски програм докторских 

академских студија до добијања коначног решења. Ови кандидати морају  

поступак  признавања  за потребе  наставка  образовања  започети  најкасније  до  

30.  септембра  2018.  године.  

Страна документа предата после 30. септембра 2018. године, омогућавају 

конкурисање за упис тек следеће  шкoлске  године.  

 

Право  уписа  на  докторске академске студије у школској 2018/2019. години имају 

све особе које су претходне нивое образовања завршили најкасније до 30. 

септембра 2018. године. 

 

Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 

конкурсом предвиђен за упис. 

 

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи 

право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 

распореду. 

 

Студенти се при пријави на Конкурс опредељују за један од дванаест студијских 

подручја (модула). 

 

 Аналитика лекова  

 Броматологија 

 Медицинска биохемија  

 Козметологија  



 Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе  

 Токсикологија  

 Фармакологија  

 Фармацеутска хемија  

 Фармакогнозија  

 Фармакокинетика и клиничка фармација  

 Фармацеутска технологија  

 Фармацеутска микробиологија 

Модул - Аналитика лекова:  

Фармацеутски факултет и кандидати који су завршили студијске програме у оквиру 

научне области хемија и физичка хемија. 

Модул - Броматологија: 

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Хемијски факултет, Технолошко-

металуршки факултет (студијски програм Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија), Пољопривредни факултет (студијски програм Прехрамбена 

технологија) 

Модул - Медицинска биохемија: 

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Факултет ветеринарске медицине, 

Стоматолошки факултет, Хемијски факултет (студијски програм Биохемија). 

Кандидати који су завршили студијске програме у оквиру научне области хемија и 

биологија, морају полагати диференцијални испит из предмета Медицинска биохемија. 

Диференцијални испит се полаже после пријаве и предаје докумената. Испит се 

припрема на основу  картона предмета Медицинска биохемија (и наставних јединица) и 

литературе која је предложена у картону. Обим диференцијалног испита је 100 бодова.  

Уколико кандидат има 51% тачних одговора биће рангиран у оквиру ранг листе 

модула. Резултати остварени на  диференцијалном испиту биће коришћени у делу 

бодовања који се односе на  "предмете од значаја" за модул. 

Модул - Козметологија:  

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Технолошко-

металуршки факултет 

Модул - Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе: 

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет и кандидати 

са завршеним Филозофским, Правним и Економским факултетом уз полагање 

диференцијалног испита из предмета Фармацеутска пракса. Диференцијални испит се 

полаже после пријаве и предаје докумената. Испит се припрема на основу  картона 

предмета Фармацеутска пракса (и наставних јединица) и литературе која је предложена 

у картону. Обим диференцијалног испита је 100 бодова.  Уколико кандидат има 51% 

тачних одговора биће рангиран у оквиру ранг листе модула. Резултати остварени на  

диференцијалном испиту биће коришћени у делу бодовања који се односе на  

"предмете од значаја" за модул. 

Модул - Токсикологија: 

Медицински факултет, Фармацеутски факултет, Стоматолошки факултет, Факултет 

ветеринарске медицине, Биолошки факултет, Хемијски факултет, Технолошко-

металуршки факултет, Пољопривредни факултет 

Модул - Фармакологија: 

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Факултет ветеринарске медицине, 

Стоматолошки факултет, Биолошки факултет 



Модул - Фармацеутска хемија: 

Фармацеутски факултет, Медицински факултет (Одсек фармација), Хемијски факултет 

Модул - Фармакогнозија: 

Фармацеутски факултет. Кандидати који су завршили друге студијске програме у 

оквиру поља медицинских наука, као и кандидати који су завршили студијске програме 

у оквиру научне области биологија, хемија, биотехнологија морају полагати 

диференцијални испит из предмета Фармакогнозија. Диференцијални испит се полаже 

после пријаве и предаје докумената. Испит се припрема на основу  картона предмета 

Фармакогнозија (и наставних јединица) и литературе која је предложена у картону. 

Обим диференцијалног испита је 100 бодова.  Уколико кандидат има 51% тачних 

одговора биће рангиран у оквиру ранг листе модула. Резултати остварени на  

диференцијалном испиту биће коришћени у делу бодовања који се односе на  

"предмете од значаја" за модул. 

Модул - Фармакокинетика и клиничка фармација:  

Фармацеутски факултет, Медицински факултет 

Модул - Фармацеутска технологија: 

Фармацеутски факултет (студијски програм: Фармација), Факултет за физичку хемију, 

Технолошко-металуршки факултет (студијски програми: Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија, Инжењерство материјала и Хемијско инжењерство), Електротехнички 

факултет (студијски програм: Биомедицинско и еколошко инжењерство). 

Кандидати који нису завршили Фармацеутски факултет, полажу диференцијални испит. 

Диференцијални испит се полаже после пријаве и предаје докумената. Испит се 

припрема на основу  картона предмета Фармацеутска технологија 1, 2 и 3 (и наставних 

јединица) и литературе која  је предложена у картону. Обим диференцијалног испита је 

100 бодова.  Уколико кандидат има 51% тачних одговора биће рангиран у оквиру ранг 

листе модула. Резултати остварени на  диференцијалном испиту биће коришћени у делу 

бодовања који се односе на  "предмете од значаја" за модул. 

Модул - Фармацеутска микробиологија:  

Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Биолошки 

факултет 

 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, 

а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе фотокопије следећих 

докумената:  

- копију дипломе и додатак дипломи, односно уверење о претходно завршеном 

степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат је дужан да 

достави уверење о оствареној просечној оцени, a уколико нема додатак дипломи и 

уверење о положеним испитима),  

- доказ о знању једног страног језика, 

- копију објављених радова за кандидате од којих се то захтева према условима 

уписа,  

- доказ о уплати накнаде у износу од 3.000,00 у сврху трошкова пријаве на 

конкурс, уплаћених на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189, 

- изјаву којом се овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је 

кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци 

могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, 

достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним 

лицима, 

-  за кандидате који су претходни степен студија завршили пре школске 2017/18. 



године потписују изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу 

на степену студија за који конкуришу. 

  

Уз ова документа достављају своју краћу биографију. Документа се подносе лично 

преко Архиве Факултета у периоду од  25. 10. 2018. и 26. 10. 2018. године у времену 

од 9 до 15 часова.  

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 

 

Објављивање прелиминарне ранг листе петак 30. 10. 2018. године у 12 часова. 

Кандидат може поднети жалбу, преко Архиве Факултета, надлежној Комисији 

Факултета на регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг 

листи 30. 10. 2018. године у времену од 12 до 13 часова.  

Саопштавање одлуке Комисије по жалби кандидата 30. 10. 2018. године у 13,30 

часова.  

Подношење жалбе декану Факултета у другостепеном поступку на одлуку 

Комисије 30. 10. 2018. године од 13,30 до 14,00 часова.    

Саопштавање одлуке декана Факултета 30. 10. 2018. године у 14,30 часова. 

Коначна ранг листа биће објављена на сајту Факултета 30. 10. 2018. године у 15 

часова. 

 

Упис примљених кандидата ће се обавити 31. 10. 2018. године и 01.11.2018. године  

у времену од 9 до 14 часова у Одсеку за наставу. 

Документа потребна за упис (биће детаљније објашњено кроз обавештење за упис): 

1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 

2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија) 

3. Диплома/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена 

фотокопија) 

4. Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета) 

5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета) 

6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм 

7. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (биће детаљније 

објашњено у обавештењу за упис) 

8. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета 

број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског 

центра за развој каријере  

9. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског 

факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм 

(уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са 

буџета) 

10. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања 

за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати 

добили из Ректората). Упис је условни док кандидати не донесу решење о 

признавању стране високошколске исправе 

11. Уговор (добија се на Факултету) 

 

 

О општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу 



информисати на интернет страници Универзитета у Београду. 

НАПОМЕНА: Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет 

страници Факултета.   

 


