
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

Ул. Светозара Марковића број 69. 

Крагујевац 
објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   

О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ 

(Студенти којима је истекло шест година  од године уписа на студије, односно 

студенти који су уписани до школске 2017/18 године, не и студенти уписани у 

школској 2017/18. години )  
 

1. Услов за поновно уписивање предмета ( обнова треће године) на 

Докторских академских студија у школској 2022/23. години 

Студенти треће године Докторских академских студија стичу право на поновно 

уписивање предмета ( обнова треће године) уколико имају:  

    - Регулисан статус у претходној школској години    

   - Радни однос 

 

2. Потребна документа за предају Служби  

            - Доказ о уплати за поновно уписивање предмета. Жиро рачун Факултета  

  који се врши уплата износа из тачке 4. је 840- 1226666-19. Позив на број је 89041.  

Износ из тачке 4. уплаћује се у три једнаке рате. Прва рата до 31.10.2022. године,  

друга рата у фебруару месецу и трећа рата у јуну месецу.  

- Попуњена два ШВ-20 обрасца. 

- Индекс 

-  Захтев о продужењу рока за завршетак студија 

 -  Потврду о радном односу ( приложити уз захтев) 

 

 

3. Време и место предаје документације 

Предаја документације из тачке 2. врши се у периоду од 20. октобра до 30. октобра 

2022. године од 9:00 часова до 14:00 часова у канцеларији број 3 на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

 



4. Износ за поновно уписивање предмета ( обнова године) рачуна се 

по следећеј формули 

Неостварени ЕСПБ бодови (први чинилац) множи се са износом од 2.500,00 (други  

чинилац је износ ЕСПБ у новцу) и  тако се добије износ (производ)  који је 

потребно уплатити на име поновног уписивања предмета (обнове године) 

1. Пример код студената који нису одбранили докторску дисертацију, а имају 

положен усмени докторски испит: 

      60 (број неостварених ЕСПБ) * 2500 ( висина ЕСПБ) = 150.000,00 динара ( износ за  

  уплату) 

 

2. Пример код студената који нису одбранили докторску дисертацију и нису 

положили усмени докторски испит: 

150  (број неостварених ЕСПБ) * 2500 ( висина ЕСПБ) = 375.000,00 динара ( износ   

за  уплату) 

 * уколико су имали три предмета на првој години студија, први семестар ( 

Истражвања у биомедицинским наука,  Статистичке методе  у биомедицинским 

истраживањима, Информатичке методе у биомедицинским истраживањима)  

 

3 Пример код студената који нису одбранили докторску дисертацију и нису 

положили усмени докторски испит: 

120 (број неостварених ЕСПБ) * 2500 ( висина ЕСПБ) = 300.000,00 динара ( износ   

за  уплату)  

* уколико су имали пет предмета на првој години студија (  Истражвања у 

биомедицинским наука,  Статистичке методе  у биомедицинским 

истраживањима, Информатичке методе у биомедицинским истраживањима, 

Методологија истраживања у биомедицинским наукама, Базична и клиничка 

истраживања у биомедицини)  

 

 

 

Одељење за постдипломске студије  

телефон: 034/306-800 лок. 124 

 


