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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

Број: CH.36/15 

Дана: 15.04.2015. 

 

На основу чланова 30. и 55. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/2005, 

100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014 ) и члана 63. Сатута Универзитета 

Едуконс, Сремска Каменица, Сенат Универзитета је на седници од 15.04.2015. године 

усвојио 

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређује поступак, начин и услови уписа на акредитоване 

студијске програме докторских студија који се изводе на Универзитету Едуконс (у даљем 

тексту: Универзитет) Сремска Каменица, као и поступак пријаве, израде, оцене и одбране 

докторске дисертације. 

На питања која се односе на поступак, начин, услове уписа и реализацију акредитованог 

студијског програма докторских студија које се изводе на факултету са својством правног 

лица, чланицом Универзитета Едуконс, а која нису уређена овим Правилником сходно се 

примењују одредбе закона, општих аката Факултета, а све у складу са акредитованим 

студијским програмом докторских студија. 

Право на пријаву докторске дисертације имају и лица која су стекла назив магистра наука из 

одговарајуће области и који имају најмање један научни односно уметнички рад из области 

из које је пријављена тема докторске дисертације, с тим да докторску дисертацију могу 

одбранити најкасније до краја школске 2015/16. године. Поступак пријаве, израде, оцене и 

одбране докторске дисертације спроводи се по поступку и на начин како је то утврђено за 

студенте докторских академских студија, а одредбе се односе и на факултете чланице 

Универзитета са своjством правног лица. 

Члан 2. 

Докторске студије на Универзитету као студије III трећег степена, трају шест семестара и 

имају 180 ЕСПБ бодова уз претходно остварених 300 ЕСПБ бодова на основним академским 

и мастер академским студијама. Студије се реализују кроз наставу, научно односно 

уметничко истраживање, израду и одбрану докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта. 

Студије се организују и реализују из научних области за које је Универзитет матичан, на 

факултетима:  

1. Пословна економија, докторски студијски програм из области економских наука, 
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менаџмента и бизниса,  

2. Заштита животне средине, докторски студијски програм из науке о заштити животне 

средине,  

3. Академија класичног сликарства, докторски студијски програм из области ликовне 

уметности, 

4. Примењена безбедност, докторски студијски програм из области наука о безбедности, 

5. Пољопривредне науке, докторски студијски програм из области пољопривреде.  

Студијски програм одговарајућих докторских студија подељен је на студијске године и 

семестре. Наставни предмети, као и друге обавезе студента, су по свом обиму, садржини и 

начину извођења дефинисани појединачним студијским програмом за одређену област. 

Студент докторских студија за кога се у складу са акредитацијом студијског програма 

настава реализује на енглеском језику, докторску дисертацију израђује у складу са 

одредбама овог Правилника на енглеском језику. 

Докторске студије се завршавају полагањем испита из наставних предмета и реализацијом 

других обавеза студента, као и израдом и објављивањем научног рада у категорији научног 

часописа утврђеној акредитацијом студијског програма докторских студија из научне 

области уписаног студијског програма, те успешном израдом и одбраном докторске 

дисертације, односно докторског уметничког пројекта. 

Студент реализује своје обавезе у складу са  програмом докторских студија који је био на 

снази у време уписа. Уколико, у периоду од уписа до завршетка докторских студија, дође до 

промене уписаног студијског програма у домену дефинисаних обавеза студента у погледу 

објављивања научних радова, студент има право да писаним путем затражи од Наставно-

научног већа факултета да му одобри реализацију обавеза објављивања рада из докторских 

студија према измењеном студијском програму.  

Члан 3. 

За организовање наставе, ангажовање наставника у извођењу студијског програма 

докторских студија и предлагање мера за побољшање и унапређење рада Ректор 

Универзитета именује руководиоца докторских студија из реда професора, на период од три 

године. 

II Упис на докторске студије 

Члан 4. 

Конкурс за упис студената на докторске студије расписује Ректор Универзитета. 

Број студената за упис на прву годину докторских студија утврђује Сенат, а број се одређује 

сагласно дозволи за рад Универзитета. 

Докторске студије на факултету Пословне економије има право да упише лице које је: 

1. завршило дипломске академске студије (мастер) са укупно остварених најмање 300 

ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама из области 

економских наука са најмањом просечном оценом 8 на дипломским академским 

студијама и познавањем најмање једног страног језика.  

2. завршило друге дипломске академске студије-мастер из друштвено-хуманистичког поља 

из сродних области и стекло најмање 300 ЕСПБ, са најмањом просечном оценом 8 на 
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дипломским академским студијама и познавањем најмање једног страног језика, и уз 

обавезу полагања диференцијалних испита, које на предлог Комисије за диференцијалне 

испите Факултета пословне економије утврђује Наставно научно веће факултета, 

3. стекло академски назив магистар економских наука или сродних наука по претходном 

студијском режиму. 

У смислу овог члана услове за упис кандидата из тачке 2. и 3. као и кандидата из других 

научних области на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно научно 

веће факултета на основу образложеног предлога Комисије за утврђивање диференцијалних 

испита Факултета, сагласно одлуци Сената о условима уписа. 

Члан 5. 

Докторске студије на факултету Заштита животне средине има право да упише лице које 

је: 

1. стекло 300 ЕСПБ на основним и мастер академским студијама заштите животне средине 

(или сродног факултета), има просечну оцену најмање 8 и познавање најмање једног 

страног језика, 

2. стекло академски назив магистар наука из поља природно – математичких наука  

У случају да лице не испуњава услов у погледу остварене просечне оцене на претходним 

нивоима студија у том случају се примењују критеријуми утврђени студијским програмом. 

У смислу овог члана услове за упис кандидата из тачке 2. као и кандидата из других научних 

области на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно научно веће 

факултета на основу образложеног предлога Комисије за утврђивање диференцијалних 

испита факултета, сагласно одлуци Сената о условима уписа. 

Члан 6. 

Докторске студије на факултету Академија класичног сликарства има право да упише 

лице које је: 

1. стекло 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама са најмање 

просечном оценом 8, 

2. стекло академски назив магистра наука уметности. 

У смислу овог члана услове за упис кандидата из тачке 2. као и кандидата из других научних 

области на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно научно веће 

факултета на основу образложеног предлога Комисије за утврђивање диференцијалних 

испита факултета, сагласно одлуци Сената о условима уписа. 

Члан 7. 

Докторске студије на Факултету за примењену безбедност има право да упише лице које 

је: 

1. стекло 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијам из 

области науке о безбедности са најмањом просечном оценом 8 и активно знање најмање 

једног страног језика,  

2. стекло академски назив магистар наука из области интердисциплинарних, претежно 

друштвено-хунанистичких или сродних наука и активно знање најмање једног страног 

језика.  
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Предност имају кандидати који су завшили студије из области наука о безбедности. 

 

Кандидати који не задовољавају услов у погледу просечне оцене током студија могу уписати 

докторске студије након полагања диференцијалних испита.  

У смислу овог члана услове за упис кандидата који немају стечено звање из напред 

наведених области или њој сродних области могу уписати овај студијски програм уз обавезу 

полагања диференцијалних испита које утврђује Наставно научно веће Факултета на основу 

образложеног предлога Комисије за диференцијалне испите факултета, сагласно одлуци 

Сената о условима уписа. 

Члан 8. 

Докторске студије на Факултету еколошке пољопривреде има право да упише лице које 

је: 

1. стекло 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, са 

најмањом просечном оценом 8 и познавањем једног страног језика, 

2. стекло академски назив магистар наука на сродним факултетима са просечном оценом у 

току студија најмање 8. 

У случају да лице не испуњава услов у погледу остварене просечне оцене на претходним 

нивоима студија у том случају се примењују критеријуми утврђени студијским програмом. 

У смислу овог члана услове за упис кандидата из тачке 2. као и кандидата из других научних 

области на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно научно веће 

факултета на основу образложеног предлога Комисије за диференцијалне испите факултета, 

сагласно одлуци Сената о условима уписа. 

Члан 9. 

У случају да кандидат има обавезу да полаже утврђене приступне (диференцијалне) испите, 

ове обавезе студент мора да испуни у року од годину дана од уписа на докторске студије, и 

то пре полагања редовних испита предвиђених односним студијским програмом. 

Члан 10. 

Страни држављани или држављани Републике Србије који су диплому стекли у 

иностранству уписују докторске студије под истим условима, али уз обавезу претходне 

нострификације стечене дипломе на одговорајућем акредитованом универзитету у Србији.  

Члан 11. 

Испуњеност услова за упис кандидата на докторске студије провера комисија од три 

наставника коју образује Наставно научно веће одговарајућег факултета. 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених 

резултата у научноистраживачком раду, односно уметничком раду. 
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Члан 12.  

Приликом уписа на докторске студије факултета: 

1. Пословне економије кандидат се опредељује за један изборни предмет (од два понуђена) 

са листе изборних предмета (изборни предмети од 1 до 4) наведених у студијском 

програму које ће слушати и полагати; 

2. Заштите животне средине кандидат се опредељује за два изборна предмета са листе 

изборних предмета изборног блока (изборни блок 1 и 2) наведених у студијском 

програму које ће слушати и полагати; 

3. Академије класичног сликарства кандидат се опредељује за један изборни предмет (од 

два понуђена) са листе изборних предмета наведених у студијском програму које ће 

слушати и полагати; 

4. Факултет за примењену безбедност кандидат се опредељује за један изборни предмет (од 

два понуђена) са листе изборних предмета (изборни предмети од 1-4) наведених у 

студијском програму, које ће слушати и полагати; 

5. Факултет еколошке пољопривреде кандидат се опредељује за по један изборни предмет 

са сваке листе изборних предмета (изборне групе од 1-4), које ће слушати и полагати. 

III Пријављивање теме докторске дисертације 

Члан 13. 

За све оцене, предлоге и одлуке које се односе на израду и одбрану докторске дисертације 

надлежно је Наставно научно, односно Наставно уметничко веће односног факултета и 

Сенат Универзитета. Наставно научно, односно Наставно уметничко веће све одлуке доноси 

јавно, већином од укупног броја присутних чланова на основу предлога одговарајуће 

комисије. 

Члан 14. 

Студент докторских студија стиче право да пријави докторску дисертацију након што 

испуни све услове из студијског програма докторских студија, као и остале услове 

предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета или факултета. 

Пријављивање докторске дисертације се врши писаним путем, сходно Упутству за пријаву и 

припрему докторске дисертације, које је саставни део овог Правилника. 

IV Оцена пријаве теме докторске дисертације 

Члан 15. 

Поднету пријаву докторске дисертације разматра Комисија за утврђивање испуњености 

формално-правних услова коју формира декан одговарајућег факултета која проверава : 

1. да ли кандидат који је поднео пријаву испуњава услове за израду докторске дисертације 

утврђене студијским програмом и овим Правилником, 

2. да ли је Факултет матичан за предмет израде докторске дисертације, 

3. да ли пријављена тема докторске дисертације садржи све елементе утврђене Упутством 

за пријаву и припрему докторске дисертације. 
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Члан 16. 

Матичност Факултета за предмет докторске дисертације утврђује се упоређењем предмета 

тог рада са научним областима дефинисаним Статутом Факултета, односно Статутом 

Универзитета. 

V Прихватање теме докторске дисертације 

Члан 17. 

Комисија за утврђивање испуњености формално-правних услова из члана 15. Правилника је 

дужна да Наставно научном, односно Наставно уметничком већу одговарајућег факултета 

проследи пријаву докторске дисертације са својим ставом о пријави и кандидату и 

предлогом комисије која ће оценити подобност теме и кандидата за израду докторске 

дисертације. Седници Наставно научног већа присуствује наставник са којим је кандидат 

извршио консултације . 

Ако именована комисија оцени да нису испуњени сви услови из члана 15, дужна је да те 

оцене образложи у писаној форми. 

Члан 18. 

По пријему пријаве, Наставно научно, односно Наставно уметничко веће надлежног 

факултета разматра предлог Комисије за утврђивање испуњености формално-правних 

услова и доноси дефинитивну одлуку о испуњености услова за израду докторске 

дисертације. 

Члан 19. 

У случају да је одлука Наставно научног, односно Наставно уметничког већа факултета о 

испуњености услова и критеријума позитивна, Веће образује Комисију за оцену 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације. 

Комисија се састоји од најмање три наставника који имају избор у звање из области 

предложене теме докторске дисертације, а од којих најмање један није у радном односу на 

Универзитету. 

Председник Комисије се бира из реда наставника у радном односу са пуним радним 

временом на Универзитету. 

Члан 20. 

Комисија за оцену подобности теме и кандидата је дужна да у извештају о оцени подобности 

теме и кандидата за израду дисертације нарочито анализира следеће: 

1. да ли предложени нацрт докторске дисертације обезбеђује научни приступ проблему и да 

ли ће исход рада имати статус научног, а не стручног рада, односно статус уметничког 

рада, 

2. да ли образложење предмета, метода и циља потврђује да је предложена тема од значаја 

за развој науке и примену резултата у пракси, даје допринос уметничком стваралаштву, 

3. да ли образложење дисертације омогућава закључак да је у питању оригинална идеја или 

оригиналан начин анализирања проблема, 

4. да ли су дефиниције предмета истраживања, предложене хипотезе, извори података, 

методе прикупљања, инструменти и методе анализе података те предложена литература 

урађени тако да задовољавају критеријуме науке, односно уметности и чине вероватним 
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поштовање научних, односно уметничких принципа у изради коначне верзије докторске 

дисертације. 

Образложење теме нарочито треба да садржи: приказ предмета истраживања, метода и циља 

истраживања, основних хипотеза и методе истраживања, односно план израде уметничког 

пројекта. 

Члан 21. 

Извештај о оцени подобности теме и кандидата комисија са својим мишљењем и предлогом 

доставља Наставно научном односно Наставно уметничком већу у року од 45 дана од дана 

именовања. 

Члан Комисије може издвојити своје другачије мишљење од мишљења већине чланова, а 

које је обавезан да приложи у писменој форми и да исто својеручно потпише. Достављено 

издвојено мишљење је саставни део извештаја Комисије за оцену подобности теме и 

кандидата. 

Уколико именована Комисија не достави извештај у року из става 1. овог члана, Наставно 

научно, односно Наставно уметничко веће може именовати нову Комисију за оцену 

подобности теме и кандидата.  

Члан 22. 

На седници Наставно научног, односно Наставно уметничког већа извештај Комисије за 

оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације се подноси у писаној 

форми. Извештај садржи податке предвиђене у члану 20. Правилника. На евентуална питања 

у вези достављеног извештаја одговара председник Комисије. Изузетно то може учинити и 

други члан комисије уколико је председник Комисије спречен. 

Члан 23. 

Ако Наставно научно, односно Наставно уметничко веће прихвати извештај Комисије за 

оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на истој седници 

доноси одлуку о ментору за израду докторске дисертације. 

Ако је извештај Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације негативан или ако Наставно научно, односно Наставно уметничко веће 

факултета не прихвати поднети извештај који предлаже Комисија, кандидат има право жалбе 

Наставно научном, односно Наставно уметничком већу у року од 15 дана од дана пријема 

исте. Одлука Научно наставног, односно Наставно уметничког већа по приговору је коначна.  

Одбијену пријаву докторске дисертације кандидат не може поново пријавити. 

Члан 24. 

За ментора за израду докторске дисертације може бити именован наставник са листе 

ментора која је одобрена акредитацијом и који има компетенције из области теме докторске 

дисертације. 

Компетентност ментора је испуњена уколико исти испуњава услове из Правилника о 

стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета.  

Наставник може истовремено да буде ментор за највише пет докторских дисертација. 

Ментор у току израде докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, 

активно помаже кандидату у дефинисању теме доктората, утврђивању структуре рада, 
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избору метода израде рада и избору литературе, и даје стручно мишљење у току израде 

дисертаcије. 

Уколико ментор није у могућности да у дужем временском периоду обавља своје обавезе 

према кандидату, или без кривице ментора није могућа добра комуникација са кандидатом, 

или ментор оцени да кандидат није у могућности да заврши истраживања или да одржи 

рокове предвиђене планом истраживања, а за то не поднесе уверљива и оправдана 

образложења, ментор може поднети захтев Наставно научном, односно Наставно 

уметничком већу односног факултета да га ослободи обавезе ментора у конкретном 

предмету. Одлуку о именовању новог ментора доноси Наставно научно,  односно Наставно 

уметничко  веће факултета које је именовало и првог ментора.  

Студент има право да једном тражи промену ментора, о чему упућује писану образложену 

молбу Наставно научном, односно Наставно уметничком већу односног факултета, које о 

томе одлучује у року од 15 дана од дана пријема молбе. Уколико молба за промену ментора 

буде прихваћена, Наставно научно односно Наставно уметничко веће односног факултета 

именује новог ментора, на начин како је горе описан. 

У случају промене ментора из било којег разлога, рок за израду дисертације остаје 

непромењен. 

Члан 25. 

У случају да Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета прихвати 

позитиван извештај Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације, Факултет одлуку упућује Сенату Универзитета на сагласност.  

Уз захтев за давање сагласности на подобност теме и кандидата, факултет доставља: 

1. образложење теме, 

2. извештај Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације  

3. одлуку Наставно научног, односно Наставно уметничког већа факултета о прихватању 

извештаја Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације. 

Члан 26. 

Ако Сенат Универзитета не прихвати извештај Комисије за оцену подобности теме и 

кандидата за израду докторске дисертације, Наставно научно, односно Наставно уметничко 

веће односног факултета има право приговора Сенату Универзитета у року од 15 дана од 

дана доношења одлуке.  

Одлука Сената након разматрања приговора Научно наставног, односно Наставно 

уметничког већа је коначна. 

Одбијену тему докторску дисертацију кандидат не може поново пријавити. 

VI Пријава одбране докторске дисертације 

Члан 27. 

Услов за пријаву одбране докторске дисертације је да кандидат има објављен научни рад 

(или прихваћен за штампу са доказом), у научном часопису који је дефинисан у 

документацији за акредитацију одговарајућег студијског програма, и то: 
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1. из друштвено хуманистичког поља: најмање један рад објављен или прихваћен за 

објављивање у часопису са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

или са Thomson Reuters SSCI liste (Факултет пословне економије); 

2. из области природно-математичких наука: најмање један научни рад из теме докторске 

дисертације из области заштите животне средине у часопису са SCI листе (Факултет 

заштите животне средине); 

3. из интердисциплинарних студија које претежно припадају пољу друштвено-

хуманистичких наука: најмање један рад из интердисциплинарних наука, претежно 

друштвено-хуманистичких или сродних наука, објављен у међународном часопису или 

да је исти прихваћен за објављивање у часописима који се налазе на листи Министарства 

просвете, науке и технолишки развој (Факултет за примењену безбедност); 

4. из техничко- технолошког поља: најмање три научна рада (Факултет еколошке 

пољопривреде). 

Услов за пријаву докторске дисертације студијског програма Академије класичног 

сликарства је припрема практичног и теоријског дела дисертације, под руководством 

одабраног наставника, сходно захтевима дефинисаним студијским програмом докторских 

студија Академије. 

Члан 28. 

Рок за одбрану пријављене докторске дисертације је 3 године од датума одобравања теме 

докторске дисертације од стране Сената Универзитета. Факултет може на писани захтев 

кандидата одобрити продужење рока за 2 године. Одлуку доноси Наставно научно, односно 

Наставно уметничко веће факултета.  

Крајњи рок за израду и одбрану докторске дисертације пријављене сагласно члану 123. став 

4. Закона о високом образовању је 30.09.2016. године. 

Члан 29. 

По завршетку истраживања, кандидат доставља ментору урађену докторску дисертацију на 

завршне консултације, и то у писаној и електронској форми, заједно са одговарајућим 

изјавама, сходно Упутству за пријаву и припрему докторске дисертације. 

Ментор је дужан да у року од 60 дана прегледа урађену докторску дисертацију и упути 

кандидата на евентуалне допуне и корекције.  

Истраживања и докторска дисертација се сматрају завршеним када кандидат добије писану 

сагласност ментора.  

Ментор је у обавези да након завршетка докторске дисертације сачини писмени сажетак шта 

је научни допринос рада, што је саставни део извешатаја о урађеној докторској дисертацији 

из члана 31. овог Правилника. 

По добијању сагласности из претходног става, кандидат врши техничку обраду и припрему 

дисертације за штапање, сходно Упутству за пријаву и припрему докторске дисертације, и 

врши пријаву одбране докторске дисертације. 

У случају израде докторског пројекта из области уметности, садржај пројекта утврђује 

Академија класичног сликарства, односно Стручно веће научне области Универзитета за 

поље уметности. 
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VII Оцењивање завршене докторске дисертације 

Члан 30. 

На основу достављене пријаве за одбрану докторске дисертације Наставно научно, односно 

Наставно уметничко веће образује Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације. 

Комисија се састоји од најмање три наставника од којих најмање један није у радном односу 

на Универзитету. Председник Комисије се бира из реда наставника у радном односу на 

Универзитету. Ментор не може бити именован за Председника Комисије. 

Члан 31. 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације дужна је да у року од 60 дана од дана 

именовања поднесе Наставно научном, односно Наставно уметничком већу извештај о оцени 

докторске дисертације. 

У извештају о урађеној докторској дисертацији Комисија је дужна : 

1. да посебно анализира испуњеност критеријума из члана 20. овог Правилника и 

2. да оцени да ли је урађена докторска дисертација у складу са пријавом и образложењем 

теме докторске дисертације, односно пројекта који је одобрен. 

Члан Комисије може издвојити другачије мишљење од мишљења већине чланова Комисије. 

Такво издвојено мишљење члан Комисије је дужан да достави у писаној форми са 

образложењем и да исто потпише својеручно. Издвојено мишљење чини саставни део 

извештаја Комисије. 

Члан 32. 

Након пријема извештаја о урађеној докторској дисертацији, факултет односно Универзитет 

ће на сајту и огласној табли факултета дати обавештење да је извештај заједно са урађеном 

докторском дисертацијом стављен на увид јавности 30 дана у библиотеци и на сајту 

Универзитета. 

Универзитет односно факултет докторску дисертацију и извештај о оцени докторске 

дисертације из става 1. овог члана објављује на сајту Универзитета, а писану верзију ставља 

на увид јавности у библиотеци. 

Члан 33. 

Ако је током периода у коме је докторска дисертација била јавно изложена било примедби, 

председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације упознаје ментора и 

кандидата са тим примедбама. 

Ментор одлучује да ли ће захтевати од кандидата да те примедбе усвоји или ће их сматрати 

недовољно оправданим да се рад мења. 

Ментор је дужан да Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета упозна 

са примедбама из става 1. овог члана и поступању са њима, на седници Наставно научног, 

односно Наставно уметничког већа када се разматра поднети извештај о оцени урађене 

докторске дисертације. 
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Извештај о оцени и одбрани докторске дисертације, Наставно научно, односно Наставно 

уметничко веће факултета разматра на основу излагања ментора, узимајући у обзир и 

евентуалне примедбе током периода увида јавности. 

У току разматрања извештаја Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета 

нарочито анализира: 

1. да ли су задовољени критеријуми утврђени овим правилником,  

2. да ли је извештај Комисије урађен у складу са овим правилником, 

3. да ли је докторска дисертација усклађена са прихваћеном темом на коју је Сенат дао 

сагласност. 

На основу наведених елемената, Наставно научно, односно Наставно уметничко веће 

факултета већином гласова присутних чланова већа доноси одлуку о усвајању или 

неусвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији. 

Члан 36. 

Уколико Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета има примедбе на 

урађену докторску дисертацију, кандидат и ментор су дужни да те примедбе размотре, и ако 

их прихвате и отклоне, Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета 

поново разматра усвајање извештаја о урађеној докторској дисертацији.  

Ако Наставно научно, односно Наставно уметничко веће факултета одбије давање 

сагласности на урађену докторску дисертацију или кандидат оцени да су примедбе Наставно 

научног, односно Наставно уметничког већа факултета неосноване, кандидат има право 

приговора Наставно научном, односно Наставно уметничком већу факултета у року од 30 

дана од достављања одлуке. 

Одлука Наставно научног, односно Наставно уметничког већа по приговору је коначна. 

Члан 37. 

Након доношења позитивне одлуке о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији, 

односно уметничким пројекту, Наставно научно, односно Наставно уметничко веће 

факултета исту доставља на сагласност Сенату Универзитета. 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације се Сенату подноси у писаној 

форми. Седници Сената обавезно присуствује и ментор. 

Након разматрања предлога одлуке Сенат доноси одлуку којом одобрава прихватање 

докторске дисертације, односно уметничког пројекта и одобрава одбрану исте. 

Уколико Сенат Универзитета не прихвати извештај Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације, Наставно научно, односно Наставно уметничко веће односног факултета има 

право приговора Сенату Универзитета у року од 15 дана од дана доношења одлуке.  

Одлука Сената након разматрања приговора Наставно научног, односно Наставно 

уметничко већа је коначна. 

Одбијену докторску дисертацију кандидат не може поново пријавити. 

VIII Јавна одбрана докторске дисертације 

Члан 38. 

Декан факултета дужан је да закаже јавну одбрану најраније 5 дана од дана доношења 

одлуке из члана 37. овог Правилника. 
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Члан 39. 

Одбрана докторске дисертације је јавна. Одбраном докторске дисертације руководи 

председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Јавна одбрана има следећи 

ток: 

1. Председник Комисије започиње поступак одбране – упознаје присутне са биографским 

подацима о докторанту, подацима о испуњености услова за израду докторске 

дисертације, називом докторске дисертације, датумом прихватања теме и датумом 

одређивања Комисије за оцену и одбрану и саставом Комисије. Саопштава да је 

Комисија позитивно оценила докторску дисертацију и даје реч ментору; 

2. Ментор даје приказ докторске дисертације, односно уметничког пројекта – упознаје 

присутне са проблемом и циљем истраживања, саопштава структуру дисертације и 

закључак Комисије о њеној оцени, стављајући тежиште на научни односно уметнички 

допринос дисертације; 

3. Председник Комисије даје реч докторанту да изложи дисертацију, упозоравајући га на 

време предвиђено за излагање; 

4. Докторант излаже дисертацију у времену до 30 минута – наводи тему, проблем и циљ 

истраживања, износи методологију истраживања, резултате који су остварени и 

закључке. Председник Комисије руководи током поступка одбране и одлучује о 

одређивању паузе у току излагања, односно ограничењу или продужењу времена 

излагања докторанта. 

5. Председник комисије даје реч члановима комисије да изнесу своје мишљење о 

дисертацији и да евентуално поставе питања у вези са дисертацијом и елементима 

дисертације. Питања постављају следећим редом: чланови Комисије, председник 

Комисије и на крају ментор. Докторант одговара на постављена питања након што су их 

поставили сви чланови Комисије. Ментор може, поред питања, искористити могућност 

да пружи додатна објашњења у вези са одговорима на постављена питања. Председник 

Комисије даје могућност свим присутнима да поставе питања на која докторант даје 

одговоре. Председник Комисије након што су сви заинересовани поставили питања у 

договору са докторантом, одлучује да ли ће се одредити пауза за припрему одговора или 

ће се поступак наставити непосредно након постављања питања; 

6. Након што је докторант одговорио на сва постављена питања, Комисија се повлачи и 

самостално доноси закључак, при чему је начин доношења закључка у искључивој 

надлежности Комисије. Чланови Комисије могу издвојити своје мишљење у односу на 

закључак већине чланова Комисије, што ће се унети у записник са одбране. Након 

већања председник саопштава закључак Комисије који гласи: „одбранио докторску 

дисертацију“, или „није одбранио докторску дисертацију“ и затвара јавну одбрану; 

7. О току одбране докторске дисертације се води записник који потписују сви чланови 

Комисије и записничар. 

8. У случају да не одбрани докторску дисертацију, кандидат нема право да поново пријави 

докторску дисертацију са истом темом. 



EDUCONS
UNIVERZITET llpanu:rHux o AoKropcKuu cryAzjarra

IX 3anpmne ogpe46e

9.nan 40.

(Darynrer o,uHocHo Yuunepsurer, y cKJraAy ca olpeA6alra onor llpa"nnnnraKa, BoAr{ eu.r4euqujy o
KaHAlrAarrMa, Kao ra upujanreHr,rM r.r o46parseunM .qoKTopcKrrM .qlrcepraqrjaua y Cry,ueHrcxoj
cnyx6n.

,{uu.uoue o crerreHoM HayqHoM Ha3r{By .(oKTopa Hayra, oAHocHo yMerHocrr{ uornncyjy AeKaH
(parynrera u peKrop yHr4Bep3r,rrera. ,{o.4era ArrrnoMa ce Bprru Ha cBeqaHoj nponaoqzju rojy
Ynunepszrer opraHu3yj e, uo rrpaBnrry,j e4nou roAr,rrube.

[o 1aua .4oAeJre Ar4rrnoMa Aorropa HayKa, oAHocHo yMerHocrrr usgaje ce yBeperre o 3aBpmerKy

AoKTopcKrrx cry4uja, oAHocHo o crlrrlamy HafrHoM Ha3r{Ba.uoKTopa Hayra, oAHocHo yr\(erHocr[.

rfuan 41.

Yuranepsuter oprarrl{3yje ra nogu, oAHocHo onroryhana Aa ce Koprrcrrr Penosuropujyrnr y rojena ce
rpajno uynajy rrrraMnaHe r eneKrpoucxe nepsvtje og6pameur4x AoKTopcKLrx 4aceptaqrja, sajegno
ca lrsBemrajeur Kouucuje sa orleHy 4racepraquje, rroAarlIaMa o MeHTopy la cacraBy Korraucrje u
ApyrI4M KJ;f{HI4M rroAarll{Ma o AoKTopcKr{M Aucepraqujarua o46pamenrx na Ynunep3r{Tery.
O.{ryrry o (popuupamy u SymqgoHrrcarby oAHocHo xopranrhemy Peno:nrop}drya Aonocr.r Pexrop.I' 

q sr,s 42.

Ynunepsrarer he ilcilrrarvffvr upuna4ajyhy naxnagy rrJrarroBr,rua Kouncwje za oIIeHy ra o46pany

AorropcKe 4rcepraqzje. Bzcrna HaKHaAe ce yrnpfyje 3a cBaKy rrrroncKy roAr,rHy.

{.rau 43.

Onaj flpasr.rJrHr{K cryrra Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6janlbvnalba na ornauroj ra6nu (farynrem
oAHocHo Yuranepsnreta, a npruerrunahe ce ,4arroM 4o6rajama carracuocrr,r Ha,qnexuor
MuuucrapcrBa caurauro 3arony o BracoxoM o6pasonarry.

,{anou cryrrarba Ha cHary oror IIpas}rJrHr{Ka upecraje Ia Beonr flpanururvK o AoKTopcK[M
ctygrEjaua oa I 3. 1 0.20 1 O.ro.{une.

flocrynqu uprajara u o46paua .qoKropcKr.rx .{uceprarluja xanryagara xojr cy 3anoqerll rpe
cryrra[ba Ha cHirry onor IIpau.rJrHr{Ka 6uhe orouqaHu cauraoro o4peg6aua lIpanuJrHI4Ka rojn je
6zo na cHa3lr y BpeMe rroAuorrrerba upujane reMe AoKropcre Azceptaqnje.

Ilpu:rosz:

Ynyrcrno sa upujany H rpurpeMy AoKropcre Arcepraquje ca o6pacquua,

O6pasarl I4sneuraja o uo.{o6nocrll TeMe v:rra:ory44araLt

O6pasarl I4enemraja o oueHr AoKropcKe 4Iacepraqraje.
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