
 

 

 

На основу члана 104. a у вези члана 35. и 48. Статута Факултета заштите на раду у 
Нишу бр. 03-262/4 од 17.06.2011. године, Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 15.5.2012.  године, донело је 

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 
НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником ближе се уређују организација докторских академских студија 

(у даљем тексту: докторске студије), поступак, начин и услови за стицање научног назива 
доктора наука на Факултету заштите на раду у Нишу (у даљем тексту: Факултет). 
 

Члан 2. 
Докторске студије су студије трећег степена високог образовања.  
Докторске студије се изводе по правилима студирања заснованим на Европском 

систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови). 
Докторске студије трају три године и имају обим најмање 180 ЕСПБ бодова.  
Факултет организује и реализује докторске студије према акредитованим 

студијским програмима.  
На докторским студијама се стиче научни назив доктора наука. 

 
Члан 3. 

Статус студента докторских студија има лице уписано на студијски програм 
докторских студија.  

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (буџетски 
студент) или студента који се сам финансира (самофинансирајући студент).  
 
 

2. УСЛОВИ УПИСА 
 

Члан 4. 
Упис кандидата на докторске студије спроводи се на основу конкурса који на 

предлог Факултета расписује Универзитет у Нишу (у даљем тексту: Универзитет). 
 

Члан 5. 
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:  



- завршене одговарајуће мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и 
мастер академским студијама, или  

- завршене одговарајуће мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
објављене научне радове из научне области докторских студија, или 

- академски назив магистра наука из одговарајуће научне области, ако не пријави 
докторску дисертацију у складу са одредбом члана 128. Закона о високом 
образовању, или 

- завршене одговарајуће студије за стицање VII-1 степена стручне спреме, са 
просечном оценом од најмање 8 (осам), или 

- завршене одговарајуће студије за стицање VII-1 степена стручне спреме и 
објављене научне радове из научне области докторских студија. 

 
Члан 6. 

Студијским програмом, односно одлуком Већа студијског програма докторских 
академских студија, могу се утврдити одговарајуће студије, односно научна област из које 
је стечен академски назив магистра наука, као услов за упис на докторске студије. 
 

Члан 7. 
Део студијског програма специјалистичких академских студија или део 

магистарских студија остварених по раније важећим законским прописима, може се 
признати као део студијског програма докторских академских студија. 

Завршене одговарајуће специјалистичке академске студије могу се признати са 
највише 60 ЕСПБ бодова. 

Завршене одговарајуће магистарске студије могу се признати са највише 120 ЕСПБ 
бодова. 

 
Члан 8. 

Одлуку о признавању испита или дела студијског програма, односно ЕСПБ бодова, 
доноси Веће студијског програма докторских академских студија на предлог Комисије за 
наставу на докторским академским студијама. 

Комисију за наставу на докторским академским студијама именује декан 
Факултета из реда наставника чланова Већа студијског програма докторских академских 
студија.  

 
Члан 9. 

За упис на докторске студије неопходно је познавање најмање једног страног 
језика. Познавање страног језика доказује се одговарајућом потврдом.  

 
Члан 10. 

Страни држављанин може се уписати на докторске студије под истим условима као 
и држављанин Републике Србије. 

Страни држављанин може се уписати на докторске студије ако познаје језик на 
коме се изводи настава. Познавање језика доказује се одговарајућом потврдом.  

Кандидат – страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси 
решење Универзитета о признавању стране високошколске исправе. 

Страни држављанин се уписује у својству самофинансирајућег студента. 
 

Члан 11. 
Конкурс за упис и поступак уписа студената на докторске академске студије 

спроводи Комисија за упис, коју именује декан Факултета. 



 
Члан 12. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на 
основу укупне просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, дужине 
студирања и остварених научних резултата. Број бодова на основу којих се врши 
рангирање кандидата утврђује се на следећи начин: 

- за кандидате који су завршили мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ 
бодова узима се средња вредност која се формира од просечне оцене остварене на 
основним академском студијама и просечне оцене остварене на мастер 
академском студијама; 

- за кандидате који су стекли VII-1 степен стручне спреме према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању узима се просечна 
оцена са основних студија која укључује дипломски рад. 

Тако добијеном броју бодова додају се бодови за научне радове на којима је 
кандидат аутор, и то: 

- монографија међународног значаја 1,2 
- монографија националног значаја 0,6 
- поглавље у монографији међународног значаја или рад у тематском зборнику  
водећег међународног значаја 0,8 

- поглавље у монографији националног значаја или рад у истакнутом тематском 
зборнику водећег националног значаја 0,4 

- рад у часопису међународног значаја 0,6 
- рад у часопису националног значаја 0,3  
- рад на скупу међународног значаја 0,3 
- рад на скупу националног значаја 0,2 
- учешће у научноистраживачком пројекту који финансира ресорно министарство 
за науку Републике Србије 0,2. 

 Приликом рангирања, предност на листи имају кандидати са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, односно 
студијама за стицање VII-1 степена стручне спреме, у односу на кандидате са просечном 
оценом мањом од 8 (осам), без обзира на укупан број бодова утврђен према критеријумима 
наведеним у ставу 1. и 2. овог члана. 
 Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, редослед на листи за те 
кандидате утврђује се на основу дужине студирања, при чему предност имају кандидати са 
краћим роком завршетка студија. 

Право уписа на студијски програм докторских студија имају кандидати са ранг 
листе формиране према оствареном броју бодова на начин утврђен овим чланом, под 
условом да су остварили укупан број бодова најмање 8,00 и да се налазе на ранг листи у 
оквиру укупног броја студената утврђеног конкурсом. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈА 
 

Члан 13. 
Докторске студије се организују према утврђеном плану извођења наставе. 
План извођења наставе доноси Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа 

студијског програма докторских академских студија. 
План из става 2. овог члана садржи све елементе прописане Статутом Универзитета 

и Статутом Факултета. 
Настава на докторским студијама се изводи  по семестрима. 



Студијске програме докторских студија Факултет изводи самостално или са другом 
високошколском установом у Србији или у иностранству. 
 

Члан 14. 
Предавања се изводе као групна или индивидуална (менторска).  
Групна предавања се изводе уколико на предмету има најмање пет студената. 

 
Члан 15. 

Наставу на докторским студијама могу изводити наставници који испуњавају 
услове прописане стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. 

Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим 
је регулисана научноистраживачка делатност, може изводити наставу на докторским 
студијама. 

Са лицем из става 2. овог члана, уколико није у радном односу на Факултету, 
закључује се уговор о ангажовању за извођење наставе. 
 

Члан 16. 
 Студенту докторских студија Веће студијског програма докторских академских 
студија одређује наставника ангажованог на студијском програму, који ће водити студента 
кроз студијски истраживачки рад до одређивања ментора. 

Студенту докторских студија Наставно-научно веће Факултета одређује ментора на 
предлог Већа студијског програма докторских академских студија.  

За ментора се може одредити наставник ангажован за извођење наставе из 
предмета студијског програма докторских студија који испуњава услове прописане 
стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. 

Ментор може да води највише пет доктораната истовремено. 
 

 
4. СТРУКТУРА И ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈА 

 
Члан 17. 

Студије на докторским студијама обухватају активну наставу и израду докторске 
дисертације. 

Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току 
школске године.  

Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ бодова.  
Израда докторске дисертације се приказује само ЕСПБ бодовима. 

 
Члан 18. 

Активна настава обухвата предавања и студијски истраживачки рад.  
Од укупног броја часова активне наставе, по правилу, 25% треба да буду часови 

предавања. 
Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе који су у функцији 

непосредног оспособљавања студента за истраживање, писање научних радова и израду 
докторске дисертације. 

Активну наставу у завршној години студија може чинити само студијски 
истраживачки рад који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. 

 
 
 



Члан 19. 
Студијски програм докторских студија има обавезне и изборне предмете и  

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија.  
Студијски програм докторских студија може имати модуле. 
Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50% од укупног броја 

бодова који одговара свим предметима студијског програма. 
Изборни предмети садрже најмање 50% самосталног истраживачког рада. 
Студијски програм докторских студија има најмање 50% ЕСПБ бодова 

предвиђених за реализацију докторске дисертације. Овај број бодова, по правилу, одговара 
изборним предметима и изборним модулима везаним за тему докторске дисертације и 
израду дисертације. 

 
Члан 20. 

Студент докторских студија остварује ЕСПБ бодове кроз полагање испита, 
студијски истраживачки рад и одбрану докторске дисертације. 

 
Члан 21. 

Полагањем испита студент треба да оствари 60 ЕСПБ бодова према следећој 
структури:  

 - 3 обавезна предмета по 10 ЕСПБ бодова,  
 - 3 изборна предмета по 10 ЕСПБ бодова. 
Силабусом предмета дефинишу се: година и семестар студија; број ЕСПБ бодова; 

име наставника; предуслови за упис предмета; циљ, садржај и очекивани исходи; 
литература; методе извођења наставе; начин провере знања и оцењивања. 

 
Члан 22. 

Кроз студијски истраживачки рад студент треба да оствари најмање 110 ЕСПБ 
бодова према следећој структури: 

  

Студијски истраживачки рад 

 

Број ЕСПБ бодова 

1. Учешће на стручном семинару из области 
докторских студија 

 
5 

2. Учешће у мећународним научно-истраживачким 
пројектима из области докторских студија 

 
20 

3. Учешће у домаћим научно-истраживачким 
пројектима из области докторских студија 

 
10 

4. Теоријска, лабораторијска, експериментална и/или 
симулациона истраживања и израда извештаја  

 
15 

5. Рад саопштен на скупу националног значаја 
штампан у целини 

 
5 

6. Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини 

 
10 

7. Рад у часопису националног значаја  10 
8. Рад у водећем часопису националног значаја  15 
9. Рад у међународном часопису (није на SCI листи) 15 
10. Рад у међународном часопису (са SCI листе) 20 
11. Рад у истакнутом међународном часопису 25 
12. Рад у врхунском међународном часопису  30 



13. Завршна теоријска, експериментална и/или 
симулациона истраживања у оквиру теме 
докторске дисертације и израда извештаја 

 
40 

14. Рад на тексту докторске дисертације 10 
 

Члан 23. 
Јавном одбраном докторске дисертације, пред комисијом за оцену и одбрану 

урађене докторске дисертације, студент остварује 10 ЕСПБ бодова. 
Докторска дисертација је самосталан и оригиналан научни рад, по методологији 

обраде и степену доприноса науци подобан за утврђивање способности докторанта да као 
самостални истраживач делује у научној области из које је тема докторске дисертације. 

Докторска дисертација треба да покаже да је студент овладао теоријским знањима 
и методама научноистраживачког рада, које је у могућности да интерпретира и примени на 
креативан и иновативан начин. 

 
 

5. ПРИЈАВА ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 24. 
Докторске студије се завршавају израдом и одбраном докторске дисертације. 
Студент стиче право да пријави тему за израду докторске дисертације када оствари 

најмање 90 ЕСПБ бодова, од тога 20 ЕСПБ бодова према табели из члана 22. овог 
правилника, на основу радова објављених или прихваћених за објављивање, категорије 
најмање М30 или М50.  

Докторска дисертација може се пријавити из научне области акредитованог 
студијског програма. 

 
Члан 25. 

Пријава теме докторске дисертације подноси се Факултету на одговарајућем 
обрасцу. 

Уз пријаву, кандидат прилаже: 
- уверење о положеним испитима на докторским студијама или оверени препис 
дипломе о стеченом академском називу магистра наука, 

- списак објављених научних радова и копије тих радова, односно доказ да је рад 
прихваћен за објављивање. 

У пријави кандидат наводи назив теме и научну област којој тема припада, предлог 
ментора, као и образложење рада које садржи научну заснованост и актуелност теме, 
очекиване резултате који представљају оригинални научни рад и методе које ће се при 
истраживању применити и којима ће се потврдити очекивани резултати. 
 

Члан 26. 
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа студијског програма докторских 

академских студија, именује комисију за оцену научне заснованости предложене теме 
докторске дисертације. 

Комисију чини три до пет наставника или истраживача у одговарајућем научном 
звању, из научне области којој припада предложена тема докторске дисертације, од којих 
најмање један није у радном односу на Факултету. 

 
 
 
 



Члан 27. 
Комисија за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације 

подноси извештај на прописаном обрасцу са оценом научне заснованости предложене теме 
докторске дисертације у року од 30 дана од дана пријема одлуке о именовању. 

Комисија у свом извештају утврђује и предлог одлуке о научној заснованости теме 
докторске дисертације већином гласова од укупног броја чланова комисије. 

Члан комисије који се не слаже са већинским предлогом, дужан је да достави своје 
издвојено мишљење са образложењем. 

Уколико комисија не поднесе извештај у року из става 1. овог члана, декан 
Факултета о томе обавештава Наставно-научно веће, које именује нову комисију. 
 

Члан 28. 
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа студијског програма докторских 

академских студија, разматра извештај комисије из члана 27. овог правилника и оцењује 
научну заснованост предложене теме докторске дисертације.  

 
Члан 29. 

Разматрајући извештај комисије за оцену научне заснованости предложене теме 
докторске дисертације, Наставно-научно веће Факултета може донети: 

- одлуку о усвајању предложене теме докторске дисертације 
- одлуку којом не усваја предложену тему докторске дисертације и 
- одлуку о одлагању одлучивања о предложеној теми докторске дисертације, при 

чему се дају примедбе и сугестије подносиоцу предлога, као и рок за решавање 
примедби и сугестија. 

 
Члан 30. 

Уколико Наставно-научно веће Факултета донесе одлуку о усвајању предложене 
теме докторске дисертације, на истој седници доноси одлуку о именовању ментора. 

За ментора се може одредити наставник ангажован за извођење наставе из 
предмета студијског програма докторских студија који испуњава услове прописане 
стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. 

 
Члан 31. 

Уколико Наставно-научно веће Факултета донесе одлуку којом не усваја 
предложену тему докторске дисертације, ову одлуку доставља кандидату.  

Кандидат има право приговора Наставно-научном већу Факултета у року од 15 
дана од дана пријема одлуке, при чему је дужан да у приговору наведе и образложи 
разлоге због којих сматра да је одлука неоснована.  

Наставно-научно веће Факултета је дужно да о поднетом приговору одлучи у року 
од 30 дана од дана подношења. Приликом одлучивања о приговору, Наставно-научно веће 
може: 

- усвојити приговор, уколико утврди да је приговор основан, и преиначити 
одлуку или 

- одбити приговор као неоснован и потврдити одлуку. 
Одлука Наставно-научног већа по приговору је коначна и доставља се кандидату 

који је поднео приговор. 
 
 
 
 



Члан 32. 
Уколико Наставно-научно веће Факултета донесе одлуку о усвајању предложене 

теме докторске дисертације, Факултет упућује захтев за давање сагласности на предлог 
теме докторске дисертације надлежном научно-стручном већу Универзитета. 

Уз захтев, Факултет доставља: 
- извештај комисије за оцену научне заснованости теме дисертације  
- одлуку Наставно-научног већа о усвајању предложене теме докторске 

дисертације. 
 

Члан 33. 
Након добијања сагласности на предлог теме докторске дисертације од надлежног 

научно-стручног веће Универзитета, кандидат може приступити изради докторске 
дисертације. 

Кандидат коме је одобрена тема за израду докторске дисертације брани 
дисертацију у року од шест година од дана уписа на студијски програм. 
 
 

6. ОЦЕНА УРАЂЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 34. 
Кандидат стиче право да преда урађену докторску дисертацију по објављивању или 

прихватању за објављивање рада у часопису категорије дефинисане стандардима за 
акредитацију студијских програма докторских студија. 

Кандидат подноси захтев за именовање комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације на прописаном обрасцу и доставља Факултету потребан број штампаних 
примерака докторске дисертације и један примерак дисертације у PDF формату на диску. 
 

Члан 35. 
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа студијског програма докторских 

академских студија, именује комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације у 
року од 45 дана од дана подношења захтева кандидата. 

Комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације чини три до пет 
наставника или истраживача у одговарајућем научном звању, из научне области којој 
припада предложена тема докторске дисертације, од којих најмање један није у радном 
односу на Факултету. 

Председник комисије за оцену и одбрану урађене докторске дисертације је 
наставник или истраживач у највишем звању. 

Ментор не може бити председник комисије за оцену и одбрану урађене докторске 
дисертације. 
 

Члан 36. 
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације подноси извештај на 

прописаном обрасцу, са предлогом, у року од 60 дана од дана пријема одлуке о именовању. 
Пре достављања извештаја, чланови комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације могу затражити од кандидата да изврши одређене измене у тексту приложене 
докторске дисертације. У том случају докторант је у обавези да достави измењен текст 
докторске дисертације у року од 60 дана.  

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације утврђује предлог већином 
гласова. Члан комисије који се не слаже са већинским предлогом, дужан је да достави 
издвојено мишљење са образложењем. 



Уколико комисија не поднесе извештај у року из става 1. овог члана, декан 
Факултета о томе обавештава Наставно-научно веће, које именује нову комисију. 

 
Члан 37. 

Извештај комисије и урађену докторску дисертацију декан Факултета ставља на 
увид јавности 30 дана, објављивањем обавештења на огласној табли и интернет страници 
Факултета где и када се може узети на увид. 

 
Члан 38. 

У случају да је током периода у коме је докторска дисертација била јавно изложена 
било приговора, комисија за оцену и одбрану докторске дисертације дужна је да на 
приговоре одговори у року од 15 дана од истека рока за увид јавности. 
 

Члан 39. 
Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, евентуални 

приговори у току увида јавности и мишљење комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације о приговорима, достављају се Наставно-научном већу Факултета ради 
одлучивања.  

Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа студијског програма докторских 
академских студија, одлучује о извештају комисије о урађеној докторској дисертацији, 
узимајући у обзир и евентуалне приговоре. 
 

Члан 40. 
Наставно-научно веће Факултета, разматрајући извештај комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације, може донети: 
- одлуку о усвајању извештаја комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације и одобравању одбране  докторске дисертације 
- одлуку којом не усваја извештај комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације и не одобрава одбрану  докторске дисертације. 
 

Члан 41. 
Уколико Наставно-научно веће Факултета донесе одлуку којом не усваја извештај 

комисије за оцену и одбрану докторске дисертације и не одобрава кандидату одбрану 
докторске дисертације, ову одлуку са образложењем доставља кандидату. 

На ову одлуку кандидат има право приговора Наставно-научном већу Факултета у 
року од 15 дана од дана пријема одлуке. 

Приликом одлучивања по приговору, Наставно-научно Факултета веће може: 
- усвојити приговор уколико утврди да је приговор основан и преиначити 

претходно донету одлуку, 
- одбити приговор као неоснован и потврдити претходно донету одлуку. 
Одлука Наставно-научног већа Факултета по приговору је коначна и доставља се 

подносиоцу приговора. 
 

Члан 42. 
Након доношења одлуке о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији, 

Факултет у року од 15 дана упућује надлежном научно-стручном већу Универзитета захтев 
за давање сагласности на одлуку о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији. 

Уз захтев, Факултет доставља: 
- извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, 
- одлуку Наставно-научног већа о усвајању извештаја и  
- евентуалне приговоре на извештај.  



Након добијања сагласности од надлежног научно-стручног већа Универзитета на 
извештај о урађеној докторској дисертацији, кандидат може приступити одбрани 
докторске дисертације. 
 
 

7. ОДБРАНА  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 43. 
Одбрана докторске дисертације је јавна. 
Факултет, најмање пет дана пре одбране, путем средстава јавног информисања  

обавештава јавност о имену кандидата који брани дисертацију, називу теме, месту и 
времену одбране дисертације. 

На одбрани дисертације проверава се самосталност кандидатовог рада и 
основаност његових научних закључака. 

Одбрана докторске дисертације се обавља уколико су присутна најмање три члана 
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. 
 

Члан 44. 
Председник комисије за оцену и одбрану докторске дисертације отвара јавну 

одбрану и саопштава кратке биографске и библиографске податке о кандидату. 
Председник комисије констатује да су испуњени сви услови за одбрану докторске 

дисертације предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета и овим 
правилником. 

Председник комисије даје реч ментору који обавештава присутне о структури 
дисертације, научном доприносу кандидата и о закључку комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 

Након менторовог излагања, председник комисије позива кандидата да изнесе 
резултате до којих је дошао у раду на изради дисертације. 

Усмено излагање кандидата може трајати највише 45 минута.  
Након усменог излагања кандидата, чланови комисије дају критички осврт на 

дисертацију и постављају кандидату питања. По одобрењу комисије, питања могу 
постављати и друга лица која присуствују одбрани.    
 

Члан 45. 
По завршеној одбрани, комисија се повлачи ради већања и утврђивања оцене.  
За доношење оцене узимају се у обзир: урађена докторска дисертација, излагање 

докторанта на одбрани и његови одговори на постављена питања у току одбране. 
Комисија утврђује оцену „одбранио дисертацију" или „није одбранио дисертацију". 
Комисија оцену утврђује већином гласова од укупног броја чланова комисије. 
Основне податке о току одбране дисертације и своју оцену комисија уноси у 

записник, који потписују чланови комисије. 
Оцену докторске дисертације комисија јавно саопштава присутнима. 

 
Члан 46. 

О завршетку докторских студија издају се диплома и додатак дипломи. 
До додељивања дипломе, на промоцији доктора наука, Факултет издаје уверење о 

завршеним докторским студијама. 
Промоцију доктора наука врши ректор Универзитета. 

 
 
 



Члан 47. 
Дисертација која није одбрањена не може се поново поднети и бранити на 

Факултету. 
 

Члан 48. 
Трошкове израде и одбране докторске дисертације и издавања дипломе сноси 

кандидат.  
Висину трошкова, као и висину школарине за докторске студије, утврђује Савет 

Факултета. 
 

Члан 49. 
Факултет оглашава ништавном диплому о стеченом научном називу доктора наука 

ако утврди да докторска дисертација не представља оригиналан научни резултат у 
одговарајућој научној области. 

Предлог за поништавање дипломе може да поднесе свако физичко и правно лице уз 
образложење и доказе о томе да докторска дисертација не представља оригиналан научни 
резултат у одговарајућој научној области. Предлог се подноси Наставно-научном већу 
Факултета. 

Ради утврђивања основаности предлога, Наставно-научно веће Факултета именује 
комисију од пет чланова који треба да имају најмање исте квалификације као чланови 
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. У ову комисију може бити именован и 
један члан комисије која је позитивно оценила докторску дисертацију. Комисија подноси 
извештај у року од 45 дана од дана именовања. 

Уколико Наставно-научно веће Факултета, на основу извештаја комисије из става 
3. овог члана, утврди да докторска дисертација не представља оригиналан научни резултат 
у одговарајућој научној области, доноси одлуку о оглашавању дипломе о стеченом 
научном степену доктора наука ништавном. 
 

8. СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

Члан 50. 
О припреми, реализацији и обезбеђењу квалитета студијских програма докторских 

студија на Факултету старају се: 
− Наставно-научно веће  
− Веће студијског програма докторских академских студија. 

Надлежност стручних органа из става 1. овог члана утврђена је Статутом 
Факултета. 
 
 

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
Лице коме је надлежни орган Универзитета одобрио тему докторске дисертације, 

према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, има 
право да, на лични захтев, настави започете студије на студијском програму докторских 
академских студија на Факултету.  

Лице из става 1. овог члана уписује се у трећу годину докторских студија. 
 
 



Члан 52. 
На сва питања која се односе на докторске студије, а која нису регулисана овим 

правилником, примењују се закон и подзаконски акти, као и општи акти Универзитета и 
Факултета.  
 У поступку у вези пријаве теме, оцене и одбране докторске дисертације, 
примењиваће се обрасци које пропише Универзитет. 

 
Члан 53.  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли и интернет страници Факултета. 
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