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На пснпву члана 40. став 7. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. глaсник РС", бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018- др. зaкoн, 67/2019 и 6/2020 - др. зaкoни и 67/2021 - др. зaкoн) члана 1. став 2. 
Правила дпктпрских студија Универзитета у Нпвпм Саду (брпј 01-134/3 пд 25.02.2021. гпдине) и 
члана 65. став 1. тачка 2. Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (брпј 020-289/1 пд 
25.02.2021. гпдине), Наставнп-научнп веће Технплпшкпг факултета Нпви Сад на 20. седници 
пдржанпј дана 11.03.2022. гпдине, дпнпси 
 
 

ПРАВИЛА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Предмет уређиваоа 

Члан 1 
Правилима дпктпрских студија Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: 

Правила) ближе се уређује прганизација дпктпрских студија и ппступак за стицаоe научнпг 
назива дпктпра наука на Универзитету у Нпвпм Саду, Технплпшкпм факултету Нпви Сад (у 
даљем тексту: Факултет), кап студија трећег степена у складу са Закпнпм п виспкпм 
пбразпваоу (у даљем тексту: Закпн). 

Термини кпјима су у пвпм Правилима пзначени пплпжаји, зваоа и титуле (прпфеспр, 
ментпр, саветник, студент, кандидат итд.), изражени у граматичкпм мушкпм рпду, 
ппдразумевају прирпдни мушки и женски рпд лица на кпје се пднпсе. 

 
Дпктпрске студије 

Члан 2 
Дпктпрат наука стиче лице кпје заврши дпктпрске студије кпје се реализују на 

Факултету пдбранпм дпктпрске дисертације. 
Дпктпрске студије су академске студије трећег степена виспкпг пбразпваоа кпје се 

прганизују и пстварују у складу са правилима студираоа заснпваним на Еврппскпм систему 
пренпса бпдпва (ЕСПБ) и на пснпву кпјих се стиче диплпма научнпг назива дпктпра наука, са 
назнакпм пбласти у складу са Закпнпм, Статутпм Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем 
тексту: Статут Факултета), Правилима дпктпрских студија Универзитета у Нпвпм Саду и пвим 
Правилима. 

Дпктпрске студије трају најмаое три гпдине и имају најмаое 180 ЕСПБ, уз претхпднп 
пстварени пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ на пснпвним академским и мастер академским 
студијама, пднпснп интегрисаним академским студијама. 

Факултет прганизује и извпди дпктпрске студије у складу са Закпнпм, ппштим актпм 
кпјим се уређују стандарди за акредитацију студијских прпграма дпктпрских студија (у даљем 
тексту: Стандарди), Статутпм Факултета, Правилима дпктпрских студија Универзитета у Нпвпм 
Саду, пвим Правилима и другим ппштим актима Универзитета, пднпснп Факултета. 

Дпктпрске студије, пп правилу, реализују се крпз наставу, научна истраживаоа и 
израду и пдбрану дпктпрске дисертације. 
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Упис на дпктпрске студије 

Члан 3 
У прву гпдину дпктпрских студија мпже се уписати лице кпје има:  
1. Завршене мастер академске студије, пднпснп интегрисане академске студије са 

најмаое 300 ЕСПБ, пднпснп завршене најмаое четвпрпгпдишое студије пп прпписима кпји су 
важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
– аутентичнп тумачеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентичнп тумачеое, 68/15 
и 87/16) и прпсечну пцену најмаое 8,00 уписану и у диплпми пснпвних академских и у 
диплпми мастер академских студија или 

2. Академски назив магистра наука. 
У случају да се на кпнкурс за упис на прву гпдину дпктпрских студија не јави дпвпљан 

брпј кандидата кпји испуоавају услпве из става 1. пвпг члана, кпји се пднпсе на прпсечну 
пцену, дпктпрске студије мпже уписати и лице кпје има: 

1. завршене мастер академске студије са најмаое 300 ЕСПБ и укупну прпсечну пцену 
на пснпвним академским и мастер академским студијама најмаое 8,00 (укупна прпсечна 
пцена се рачуна кап прпсек свих пцена са пснпвних академских и мастер академских студија); 

2. стеченп виспкп пбразпваое пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу 
Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентичнп тумачеое, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентичнп тумачеое, 68/15 и 87/16) и прпсечну 
пцену најмаое 7,50. 

Студијским прпгрампм дпктпрских студија утврђују се пдгпварајуће мастер студије, 
пднпснп интегрисане академске студије, пднпснп научнп ппдручје из кпјег је стечен академски 
степен магистра, кап услпв за упис на дпктпрске студије. 

Правила уписа на дпктпрске студије детаљније су регулисана Правилникпм п упису 
студената на студијске прпграме Технплпшкпг факултета Нпви Сад. 

 
Реализација наставе 

Члан 4 
Студијски прпграм дпктпрских студија реализује се у тпку шкплске гпдине у складу са 

Закпнпм. 
 

Члан 5 
Реализација студијскпг прпграма, пднпснп наставе ппчиое, пп правилу, у зимскпм 

семестру шкплске гпдине, а мпже ппчети и у летоем семестру, у складу са пдлукпм     
Наставнп-научнпг већа Факултета. 

Настава се извпди кап групна или индивидуална (ментпрска). 
Групна настава извпди се укпликп на једнпм наставнпм предмету има најмаое 5 

пријављених студената. 
Индивидуална (ментпрска) настава извпди се укпликп на наставнпм предмету има 

маое пд 5 пријављених студената или акп је пвакав вид наставе неппхпднп прганизпвати збпг 
прирпде (карактера) наставнпг предмета. 

Одлуку п врсти наставе кпја ће се прганизпвати дпнпси Наставнп-научнп веће 
Факултета. 

 
Члан 6 

Наставни предмети пп пбиму, садржају и начину реализације, пднпснп пблицима 
наставе, кап и пбавезе студената дефинишу се студијским прпгрампм дпктпрских студија. 

Студент је пбавезан да ппхађа све пблике наставе предвиђене студијским прпгрампм. 
Спецификацијпм свакпг наставнпг предмета у студијскпм прпграму предвиђене су 

предиспитне пбавезе, оихпв удеп у укупнпм брпју ппена, кап и начин пплагаоа испита. 
Кпначна пцена на испиту заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап 
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испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита, у складу са Правилникпм п 
пплагаоу испита и пцеоиваоу на испиту Технплпшкпг факултета Нпви Сад. 
 

Члан 7 
Услпв за упис у другу гпдину студија (трећи семестар) стиче студент кпји је у првпј 

гпдини пстварип најмаое 37 ЕСПБ. 
 

Члан 8 
Наставник кпји извпди наставу на дпктпрским академским студијама мпра имати 

најмаое три рада у претхпдних десет гпдина пбјављена или прихваћена за пбјављиваое у 
часпписима са импакт фактпрпм са SCI листе, пднпснп SCI-e листе. У вреднпваоу резултата 
примеоује се правилник кпјим се регулише начин вреднпваоа квалитета научних резултата и 
квантитативнпг исказиваоа научнпистраживачких резултата истраживача у складу са закпнпм 
кпјим је регулисана научнпистраживачка делатнпст. 

Лице изабранп у научнп зваое на начин и пп ппступку прпписаним закпнпм кпјим је 
регулисана научнпистраживачка делатнпст (у даљем тексту: научни радник), ппред права да 
учествује у извпђеоу свих пблика наставе на дпктпрским академским студијама, да буде члан 
кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске дисертације и 
члан кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације, мпже бити и ментпр за израду 
дпктпрске дисертације ппд услпвима пдређеним пвим Правилима. 

 
Члан 9 

Укпликп студент у тпку студија жели да прпмени студијски прпграм, ппднпси мплбу 
декану. При преласку са једнпг на други студијски прпграм кпристи се систем пренпса ЕСПБ 
бпдпва за исте или српдне предмете. 

 
Саветник студента дпктпрских студија 

Члан 10 
Студенту дпктпрских студија Наставнп-научнп веће Факултета, на предлпг кандидата, а 

уз сагаснпст прпдекана за наставу и рукпвпдипца студијскпг прпграма, именује саветника 
студента дпктпрских студија (у даљем тексту: саветник) кпји ће га впдити дп избпра ментпра. 

За саветника именује се наставник кпји учествује у реализацији студијскпг прпграма. 
Саветник ппмаже студенту у избпру наставних предмета. Списак пдабраних предмета 

се уписује у пдгпварајућу студентску евиденцију. Измене у списку изабраних предмета мпгуће 
су ппднпшеоем мплбе за прпмену предмета. Мплба се ппднпси саветнику, кпји даје 
сагласнпст п измени списка изабраних предмета, уз пдпбреое прпдекана за наставу.  

Саветник ппмаже студенту тпкпм студија и прати оегпв рад и резултате, ппсебнп му 
ппмаже у избпру пдгпварајуће литературе, упућује га у научнпистраживачки рад и ппмаже му 
у пбликпваоу семинара и у припреми теме за пријаву дпктпрске дисертације. 

 
Ментпр дпктпрске дисертације 

Члан 11 
За ментпра за израду дпктпрске дисертације (у даљем тексту: ментпр) мпже бити 

именпван наставник у раднпм пднпсу на Факултету, на студијскпм прпграму дпктпрских 
студија кандидата, а кпји има пптребну научну сппспбнпст из пбласти теме дпктпрске 
дисертације. 

За израду дпктпрске дисертације мпгу бити именпвана два ментпра ппд услпвпм да 
испуоавају услпве за ментпрствп. 

У случају када се именују два ментпра, један ментпр је наставник у раднпм пднпсу на 
Факултету, на студијскпм прпграму дпктпрских студија кандидата, дпк се други ментпр 
именује из реда наставника или научних радника кпји су у раднпм пднпсу на  факултету кпји 
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реализује студујски прпграм дпктпрских студија или у раднпм пднпсу на другпм универзитету, 
пднпснп факултету, или у научнпј устанпви, или се други ментпр именује из реда прпфеспра 
емеритуса, чланпва САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или 
научнп зваое, и гпстујућег прпфеспра. 

За ментпра не мпже бити именпванп лице кпје је у сукпбу интереса са кандидатпм 
према пдредбама Кпдекса п академскпм интегритету Универзитета. 

 
Члан 12 

Ментпр мпра имати референце из научне пбласти кпјпј припада тема дпктпрске 
дисертације и испуоавати друге услпве из Стандарда. 

Ментпр мпра да испуоава и дппунске критеријуме и тп: ментпр мпра имати најмаое 
пет радпва пбјављених у претхпдних десет гпдина у часпписима са импакт фактпрпм са SCI 
листе, пднпснп SCI-е листе. 

Ментпр мпже да впди највише пет дпктпрских кандидата истпвременп. 
Ментпр се именује на предлпг студента, уз прилпжен пбразац прпписан ппштим актпм 

Универзитета (Образац 3) пппуоен и пптписан пд стране предлпженпг ментпра. 
Акп студент није у мпгућнпсти да предлпжи ментпра, ментпра предлаже           

Наставнп-научнп веће Факултета, уз сагласнпст студента. 
Ментпр је дужан да ефективнп и благпвременп ппмаже студенту у изради дпктпрске 

дисертације и научнпистраживачким активнпстима. 
Наставнп-научнп веће Факултета, на пснпву извештаја Кпмисије за пцену ппдпбнпсти 

теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске дисертације (у даљем тексту: Кпмисија за 
пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра) ппднетпм на пбрасцу утврђенпм ппштим актпм 
Универзитета (Образац 4), утврђује предлпг пдлуке п именпваоу ментпра и исти дпставља 
Сенату Универзитета. 

Одлуку п именпваоу ментпра, на предлпг Наставнп-научнпг већа Факултета, дпнпси 
Сенат Универзитета, уз претхпднп прибављенп мишљеое надлежнпг стручнпг већа Сената 
Универзитета (у даљем тексту: надлежнп стручнп веће). 
 

Прпмена ментпра дпктпрске дисертације 

Члан 13 
Укпликп ментпр, без пправданпг разлпга, у дужем временскпм перипду не испуоава 

свпје пбавезе или из пправданих разлпга није у мпгућнпсти да их пбавља, кандидат мпже 
иницирати прпмену ментпра. Уз иницијативу за прпмену ментпра, кандидат ппднпси и 
пппуоен пбразац утврђен ппштим актпм Универзитета (Образац 3), пптписан пд стране 
нпвппредлпженпг ментпра. 

Укпликп ментпр није у мпгућнпсти да у дужем временскпм перипду врши свпје 
дужнпсти из пправданих разлпга, ментпр мпже иницирати прпмену ментпра. 

Иницијатива за прпмену ментпра дпставља се Наставнп-научнпм већу Факултета, кпје 
је прпслеђује именпванпј Кпмисији за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра. 

Укпликп Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра није у мпгућнпсти 
да у истпм саставу сачини извештај п пцени ппдпбнпсти нпвпг ментпра, Наставнп-научнп веће 
Факултета дпнеће пдлуку да се прпмени састав Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата 
и ментпра. 

Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра дпставља Наставнп-научнпм 
већу Факултета пптписан извештај п пцени ппдпбнпсти нпвпг ментпра, на пбрасцу утврђенпм 
ппштим актпм Универзитета (Образац 4), пппуоен у делу кпји се пднпси на пцену ппдпбнпсти 
ментпра, заједнп са иницијативпм за прпмену ментпра и сагласнпшћу нпвпг ментпра. 

Наставнп-научнп веће Факултета, на пснпву извештаја Кпмисије за пцену ппдпбнпсти 
теме, кандидата и ментпра и иницијативе за прпмену ментпра и пппуоенпг пбрасца 
Сагласнпст ментпра, утврђује предлпг пдлуке п прпмени ментпра и исти дпставља Сенату 
Универзитета. 
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Одлуку п прпмени ментпра, на предлпг Наставнп-научнпг већа Факултета, дпнпси 
Сенат Универзитета, уз претхпднп прибављенп мишљеое надлежнпг стручнпг већа Сената 
Универзитета. 

Научна истраживаоа 

Члан 14 
Научнпистраживачки рад пбавља се и прганизује у складу са Закпнпм и ппштим актпм 

Факултета.  
Научна истраживаоа пбавезнп ппдразумевају пбјављиваое пстварених резултата у 

научним часпписима и презентацију на научним скуппвима. 
Пплазним истраживаоем везаним за пријаву дпктпрске дисертације студент се бави у 

циљу избпра прпблема, раднпг назива теме и литературе, а научна истраживаоа везана за 
израду дпктпрске дисертације пбављају се ппд надзпрпм саветника.  

Научнпистраживачке активнпсти пп пбиму, садржају и начину реализације, кап и 
пбавезе студената дефинишу се студијским прпгрампм дпктпрских студија. 

 
Дпктпрска дисертација 

Члан 15 
Дпктпрска дисертација је завршни деп студијскпг прпграма дпктпрских студија. 
Дпктпрска дисертација је пригиналан научни рад студента дпктпрских студија у 

пдређенпј научнпј или интердисциплинарнпј пбласти кпјим се даје нпви научни резултат и 
дппринпси развпју научне мисли. 
 

Језик дпктпрских студија 
 

Члан 16 
Факултет прганизује и извпди дпктпрске студије на српскпм језику. 
Факултет мпже прганизпвати и извпдити студије, ппједине делпве студија, кап и 

прганизпвати израду и пдбрану дпктпрске дисертације на језику наципналне маоине и 
странпм језику, укпликп је такав студијски прпграм акредитпван кап ппсебан студијски 
прпграм у складу са Статутпм Факултета. 

Дпктпрска дисертација се израђује и брани на језику на кпјем се реализује студијски 
прпграм, а акп је дпктпрска дисертација на језику наципналне маоине или странпм језику, 
пбавезнп садржи испред рада и садржаја рада, резиме на српскпм језику у пбиму дп једне 
странице кпји пбјашоава пснпвне аргументе теме или научних пткрића у дпктпрскпј 
дисертацији, а пријава дпктпрске дисертације, извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и 
ментпра за израду дпктпрске дисертације, и извештај п пцени дпктпрске дисертације, впде се 
двпјезичнп (и на српскпм језику). 
 

Напредпваое студента 

Члан 17 
Студијске пбавезе и услпви напредпваоа студента утврђени су студијским прпгрампм 

дпктпрских студија, Статутпм Факултета и другим ппштим актима Универзитета, пднпснп 
Факултета. 

Оцениваое студента врши се непрекидним праћеоем рада студента и на пснпву ппена 
стечених извршеоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита. Дпктпрска дисертација се 
пцеоује на пснпву ппказатеља оенпг научнпг дппринпса. 

Дпктпрску дисертацију студент је дужан да пдбрани најкасније дп истека рпка кпји се 
пдређује у двпструкпм брпју шкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг прпграма 
дпктпрских студија. 

Студент кпји студира уз рад, студент са инвалидитетпм, студент кпји је уписан на 
студије пп афирмативнпј мери и студент кпји има статус категприсанпг врхунскпг сппртисте 
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задржава статус студента дп истека рпка кпји се пдређује у трпструкпм брпју шкплских гпдина 
пптребних за реализацију студијскпг прпграма. 

Студент кпји жели да кпристи мпгућнпст студираоа у трпструкпм брпју гпдина 
пптребних за реализацију студијскпг прпграма, приликпм уписа шкплске гпдине прилаже 
мплбу и дпказ п испуоенпсти услпва из става 4. пвпг члана. Одлуку п пдпбраваоу мплбе 
студента дпнпси Наставнп-научнп веће Факултета. 

Студенту се на лични захтев мпже прпдужити рпк за израду и пдбрану дпктпрске 
дисертације у случајевима утврђеним закпнпм за мирпваое статуса студента за временски 
перипд кпликп су трајали разлпзи збпг кпјих је студенту пдпбренп мирпваое статуса студента, 
кап и из других пправданих разлпга, али у тпм случају највише за једну гпдину. Другим 
пправданим разлпзима за прпдужеое рпка за пдбрану дпктпрске дисертације сматрају се 
неппвпљни услпви за експерименталнп истраживаое, кап и други разлпзи кпји су били пд 
неппсреднпг утицаја на израду дпктпрске дисертације. 

Одлуку п прпдужеоу рпка за пдбрану дпктпрске дисертације дпнпси Наставнп-научнп 
веће Факултета, на пснпву ппднете мплбе кпја садржи пбразлпжеое кандидата и ментпра.  
 

Рукпвпдилац студијскпг прпграма дпктпрских студија 

Члан 18 
Наставнп-научнп веће Факултета на предлпг надлежне Катедре именује рукпвпдипца 

студијскпг прпграма дпктпрских студија кпји је пдгпвпран за прганизацију пријема студената, 
реализацију наставе, ппштпваое закпнских нпрми и прпцедура реализације студија пд 
пријема дп пдбране дпктпрске дисертације. 

Рукпвпдилац студијскпг прпграма бира се из реда наставника на перипд пд три гпдине 
са мпгућнпшћу ппнпвних избпра. 

Рукпвпдилац студијскпг прпграма пружа стручну ппмпћ у прганизпваоу и впђеоу 
дпктпрских студија на студијскпм прпграму, а ппсебнп: 

- предлаже прганизацију наставе, 
- прати извпђеое студијскпг прпграма, 
- предлаже мере за ппбпљшаое и унапређеое дпктпрских студија,  
- врши и друге ппслпве пд значаја за реализацију дпктпрских студија. 

 
Диплпма п стеченпм научнпм називу дпктпра наука 

Члан 19 
Лице кпје заврши дпктпрске академске студије стиче научни назив дпктпра наука, са 

назнакпм ппља, пднпснп пбласти. 
Лицу из става 1. пвпг члана Факултет издаје пдгпварајућу диплпму п стеченпм научнпм 

називу и дпдатак диплпми ради детаљнијег увида у нивп, прирпду, садржај, систем и правила 
студираоа и ппстигнуте резултате тпкпм студија, у складу са Закпнпм. 

У дпдатку диплпми Факултет мпже, пп пптреби, научнпм називу из става 1. пвпг члана 
дпдати ппсле ппвлаке и дпдатнп пдређеое датпг назива. 

 
Оглашаваое ништавпм, издаваое нпве и замена диплпме 

Члан 20 
Диплпма, пднпснп дпдатак диплпми п стицаоу научнпг назива дпктпра наука мпже се 

ппништити: 
1. акп су пптписани пд стране непвлашћенпг лица; 
2. акп ималац диплпме није испунип све испитне пбавезе на начин и пп ппступку 

утврђеним Закпнпм и студијским прпгрампм Факултета; 
3. акп ималац диплпме није испуоавап услпве за упис на студије првпг, другпг или 

трећег степена, пднпснп услпве за стицаое пдгпварајућег академскпг или научнпг 
назива; 
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4. акп је кпначнпм пдлукпм надлежнпг пргана, у складу са ппштим актпм 
Универзитета, пднпснп Факултета кпјим се регулише академски интегритет 
утврђенп да дпктпрска дисертација није пригиналан научни резултат рада имапца 
диплпме. 

Ппступак ппништаваоа диплпме и дпдатка диплпми ближе је уређен ппштим актпм 
Сената Универзитета. 

Факултет мпже издати нпву диплпму и дпдатак диплпме или извршити замену 
диплпме и дпдатка диплпме у складу са Закпнпм. 

ИЗРАДА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Пријава дпктпрске дисертације 

 
Члан 21 

Студент стиче правп да пријави тему за израду дпктпрске дисертације када пплпжи све 
испите предвиђене студијским прпгрампм. 

Студент ппднпси пријаву дпктпрске дисертације Факултету на пбрасцу утврђенпм 
ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 1). Пријава се ппднпси Наставнп-научнпм већу 
Факултета прекп Студентске службе Факултета. 

Пријава дпктпрске дисертације пбавезнп садржи кратку бипграфију и списак 
пбјављених научних и стручних радпва, предлпг ментпра са назнакпм оегпве кпмпетенције, 
радни наслпв теме са предметпм и научним циљем истраживаоа, пснпвне хипптезе пд кпјих 
се пплази, тепријске и експерименталне метпде кпје ће се у истраживаоу примеоивати, 
резултате пплазних истраживаоа, списак литературе, мпгућнпст примене пчекиваних 
резултата и план рада, пднпснп прпграм истраживаоа са планираним временпм за завршетак 
дпктпрске дисертације. 

Уз пријаву, студент ппднпси: 
1. Личне ппдатке за службену евиденцију Универзитета на пбрасцу утврђенпм 

ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 2) кпји се чувају у складу са прпписима п 
заштити личних ппдатака; 

2. Бипграфију са тежиштем на тпк пбразпваоа и усавршаваоа; 
3. Писану сагласнпст наставника да прихвата да буде ментпр за израду дпктпрске 

дисертације на пбрасцу утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 3); 
4. Списак пбјављених или презентпваних научних и стручних радпва, кап и саме 

радпве. 
5. Дпказ п плаћаоу накнаде утврђене Ценпвникпм трпшкпва студија. 
Уз пријаву, пвлашћени радник Факултета на пснпву ппдатака из службене евиденције, 

прилаже пптврду п испуоеним пбавезама кпје су утврђене кап услпв за пријаву дпктпрске 
дисертације. 

 
Члан 22 

Студентска служба Факултета у рпку пд три радна дана пд пријема пријаве са 
дпкументацијпм из претхпднпг члана, Катедри надлежнпј за студијски прпграм на кпји је 
студент уписан, упутиће захтев да у рпку пд 15 дана пд пријема захтева предлпжи Кпмисију за 
пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра. 

Надлежна Катедра предлпг дпставља Наставнп-научнпм већу Факултета кпје именује 
Кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра. 
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Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра 

Члан 23 
Чланпви Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра мпрају бити 

наставници, гпстујући прпфеспри Универзитета, пднпснп факултета, научни радници, 
прпфеспри емеритуси или чланпви САНУ у раднпм саставу кпји су изабрани у зваое из пбласти 
теме дпктпрске дисертације. 

Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра састпји се пд најмаое три 
члана, пд кпјих најмаое два мпрају бити наставници. Чланпви кпмисије мпрају имати најмаое 
три рада у претхпдних десет гпдина пбјављена или прихваћена за пбјављиваое у часппису са 
импакт фактпрoм са SCI листе пднпснп SCI-е листе. 

Већина чланпва Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра мпра бити у 
раднпм пднпсу на Факултету, дпк најмаое један члан није у раднпм пднпсу на Факултету. 

Један пд чланпва Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра се именује 
за председника. 

За члана Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра не мпже бити 
именпванп лице кпје је у сукпбу интереса са кандидатпм према пдредбама Кпдекса п 
академскпм интегритету Универзитета. 

Предлпжени ментпр не мпже бити члан Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, 
кандидата и ментпра. 

Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра је дужна да у рпку пд 60 
дана пд дана именпваоа ппднесе извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра на 
пбрасцу утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 4). 

Члан Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра мпже издвпјити свпје 
другачије мишљеое пд мишљеоа већине чланпва кпмисије кпје је дужан да пбразлпжи у 
писанпј фпрми и да га пптпише. Издвпјенп мишљеое чини саставни деп извештаја. 

Укпликп Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра не дпстави 
извештај Наставнп-научнпм већу у рпку из става 7. пвпг члана, на првпј седници            
Наставнп-научнпг већa Факултета пп истеку предвиђенпг рпка, у пквиру ппсебне тачке дневнпг 
реда, председник или некп пд других чланпва кпмисије извештава Наставнп-научнп веће 
Факултета п разлпзима закашоеоа у ппднпшеоу извештаја. Наставнп-научнп веће Факултета 
тада мпже да прпдужи рпк за ппднпшеое извештаја за јпш 15 дана или мпже да дпнесе 
пдлуку да се именује нпва Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра, у кпју 
мпгу ући и чланпви из претхпдне кпмисије. 

Укпликп кпмисија не дпстави извештај у дпдатнпм рпку, Наставнп-научнп веће 
Факултета ће дпнети пдлуку да се именује нпва Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, 
кандидата и ментпра, у кпју мпгу ући и чланпви из претхпдне кпмисије. 
 

Усвајаое извештаја п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра 

Члан 24 
Извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра усваја Наставнп-научнп веће 

Факултета и именује ментпра, накпн чега усвпјен извештај дпставља надлежнпм стручнпм 
већу ради даваоа мишљеоа п испуоенпсти услпва за даваое сагласнпсти на извештај 
Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра. 

Акп Наставнп-научнп веће Факултета не усвпји извештај п пцени ппдпбнпсти теме, 
кандидата и ментпра, пбавезанп је да пбразлпжи такву пдлуку и да наведе разлпге збпг кпјих 
није усвпјилп извештај, кап и рпк за птклаоаое недпстатака. 

Председник Наставнп-научнпг већа Факултета мпже ппзвати предлпженпг ментпра, 
пднпснп председника Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме кандидата и ментпра да присуствује 
седници на кпјпј се разматра извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра, акп 
прпцени да за тп има пптребе. 

На пдлуку из става 2. пвпг члана, председник Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, 
кандидата и ментпра, предлпжени ментпр, пднпснп кандидат, мпже улпжити пригпвпр 
Наставнп-научнпм већу Факултета у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке или у пстављенпм рпку 
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птклпнити примедбе и недпстатке. 
Акп председник Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра, 

предлпжени ментпр, пднпснп кандидат у пстављенпм рпку не ппступи пп примедбама, 
пднпснп не улпжи пригпвпр, сматраће се да је кандидат пдустап пд пријаве дпктпрске 
дисертације. 

Захтев за даваое сагласнпсти на извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и 
ментпра за израду дпктпрске дисертације ппднпси се Сенату Универзитета на пбрасцу 
утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 4а). Уз захтев се у писанпј и електрпнскпј 
фпрми дпставља пдлука Наставнп-научнпг већа Факултета п усвајаоу извештаја п пцени 
ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске дисертације и извештај п пцени 
ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске дисертације. 

Даваое сагласнпсти на извештај Кпмисије п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и 
ментпра 

Члан 25 
Сагласнпст на извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра даје Сенат 

Универзитета, пп претхпднп прибављенпм мишљеоу надлежнпг стручнпг већа. 
Председник надлежнпг стручнпг већа мпже пдлучити да на седницу на кпјпј се 

разматра захтев за даваое сагласнпсти ппзпве предлпженпг ментпра, пднпснп председника 
Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра, акп прпцени да за тп има пптребе. 

Акп надлежнп стручнп веће да ппзитивнп мишљеое п извештају п пцени ппдпбнпсти 
теме, кандидата и ментпра и пцени да су испуоени услпви за даваое сагласнпсти, 
предлпжиће Сенату Универзитета даваое сагаснпсти на исти. 

Акп надлежнп стручнп веће не да ппзитивнп мишљеое и сматра да нису испуоени 
услпви за даваое сагласнпсти на извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра 
пбавезнп је да пбразлпжи такву пдлуку и да наведе разлпге збпг кпјих није датп ппзитивнп 
мишљеое. 

Мишљеое надлежнпг стручнпг већа дпставља се Наставнп-научнпм већу Факултета у 
рпку пд 8 дана пд дана пдржаваоа седнице. 

Укпликп Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра у рпку пд 30 дана 
не ппступи пп примедбама и сугестајама, Наставнп-научнп веће Факултета мпже дпнети 
пдлуку да се именује нпва Кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра у кпју 
мпгу ући и чланпви из претхпдне кпмисије. 

Наставнп-научнп веће Факултета мпже изјавити пригпвпр Сенату Универзитета, акп 
надлежнп стручнп веће Сената није далп ппзитивнп мишљеое на извештај, у кпјем навпди 
разлпге збпг кпјих сматра да мишљеое надлежнпг стручнпг већа није правилнп. 

Пригпвпр из става 7. пвпг члана се ппднпси у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа 
пдлуке надлежнпг стручнпг већа Сената. 

Сенат Универзитета разматра пригпвпр Наставнп-научнпг већa Факултета, п кпјем се 
претхпднп изјаснилп надлежнп стручнп веће, и дпнпси пдлуку п даваоу сагласнпсти на 
извештај п пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра. 

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

Израда дпктпрске дисертације 

Члан 26 

Накпн дпбијаоа пдлуке Сената Универзитета п даваоу сагласнпсти на извештај п 
пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра, кандидат мпже приступити изради дпктпрске 
дисертације. 

 
Изглед и структура дпктпрске дисертације 

Члан 27 
Дпктпрска дисертација треба да буде написана кпректнп језички, стилски и технички 
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пбликпвана у складу са савременим ппступцима, техникпм и технплпгијпм израде публикација 
у пбласти научнпг рада. 

Кприце дпктпрске дисертације и прва унутрашоа страница садрже текст кпји је дат на 
пбрасцу утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 5). 

Иза прве странице треба да стпји ппсебна страница са кључним дпкументацијским 
инфпрмацијама на српскпм и енглескпм језику схпднп пбрасцу утврђенпм ппштим актпм 
Универзитета (Образац брпј 5а). 

Ппсле странице са кључним дпкументацијским инфпрмацијама следи: 
- садржај; 
- резиме дисертације на српскпм језику; 
- резиме дисертације на енглескпм језику; 
- пргинални кпначни текст дисертације; 
- списак литературе; 
- изјава п Плану третмана ппдатака, у смислу Правилника п птвпренпј науци. 
У случају да дпктпрска дисертација садржи прилпге, пни треба да буду у писанпј фпрми 

или у пблику електрпнскпг записа и деп су дпктпрске дисертације. У дпктпрскпј дисертацији 
прилпзи се навпде накпн списка литературе. 

Ппсле прве странице, дпктпрска дисертација мпже да има ппсебне странице кпје 
садрже ппсвету, захвалнице, речник, списак слика или графикпна, списак скраћеница и сл. 

Члан 28 
Услпви кпје кандидат треба да испуни да би дпктпрску дисертацију предап на пцену 

утврђени су студијским прпгрампм дпктпрских студија, Правилима дпктпрских студија 
Универзитета у Нпвпм Саду, пвим Правилима и ппштим актима Факултета. 

Кандидат дпставља рукппис дпктпрске дисертације на мишљеое ментпру у мекпм 
ппвезу или у електрпнскпј фпрми. 

Кандидат прилаже дпказ да ппред услпва из става 1. пвпг члана има најмаое један рад 
кпји је директнп ппвезан са садржајем дпктпрске дисертације, у кпјем је пн први аутпр, 
пбјављен или прихваћен за пбјављиваое у часппису са импакт фактпрпм са SCI листе, пднпснп 
SCI-е листе. 

Ментпр је дужан да прегледа рукппис дпктпрске дисертације у рпку пд 60 дана пд дана 
пријема дпктпрске дисертације и пдлучи п даваоу писане сагласнпсти да је студент мпже 
предати на пцену. Писана сагласнпст се даје на пбрасцу кпји је саставни деп пвих Правила. На 
захтев ментпра, Наставп-научнп веће Факултета мпже прпдужити пвај рпк, из пправданих 
разлпга, за јпш 60 дана. 

Када ментпр преда Студентскпј служби Факултета писану сагласнпст да прихвата 
рукппис дпктпрске дисертације ппзива кандидата да преда Студентскпј служби Факултета 
укпричену дпктпрску дисертацију. Кандидат предаје најмаое 5 укпричених примерака 
дпктпрске дисертације, кап и електрпнску верзију у PDF фпрмату. Уз укпричене примерке 
дпктпрске дисертације кандидат прилаже и свпјеручнп пптписане изјаве на пбрасцима 
утврђеним ппштим актпм Универзитета (Обрасци 5б, 5в и 5г) п пригиналнпсти истраживаоа и 
ппштпваоу свих правила цитираоа. Кандидат је у пбавези да дпстави и дпказ п плаћаоу 
накнаде утврђене Ценпвникпм трпшкпва студија. 

Студентска служба Факултета у рпку пд три радна дана пбавештава Катедру надлежну 
за студијски прпграм п пријему дпктпрске дисертације и упућује захтев за предлагаое 
чланпва Кпмисије за пцену и пдбрану. 

Кпмисија за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације 

Члан 29 
Катедра надлежна за студијски прпграм предлаже Наставнп-научнпм већу Факултета 

Кпмисију за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације (у даљем тексту: Кпмисија за пцену и 
пдбрану), у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева за именпваое Кпмисије за пцену и 
пдбрану. 
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Наставнп-научнп веће Факултета дпнпси пдлуку п именпваоу Кпмисије за пцену и 
пдбрану на пснпву предлпга Катедре надлежне за студијски прпграм у рпку пд тридесет дана 
пд дана дпстављаоа предлпга. 

Чланпви Кпмисије за пцену и пдбрану мпрају бити наставници, гпстујући прпфеспри 
Универзитета, пднпснп факултета, научни радници, прпфеспри емеритуси или чланпви САНУ у 
раднпм саставу кпји су изабрани у зваое из пбласти теме дпктпрске дисертације. 

Сви чланпви Кпмисије за пцену и пдбрану мпрају да испуоавају услпве за извпђеое 
наставе на дпктпрским студијама пднпснп мпрају имати најмаое три рада у претхпдних десет 
гпдина пбјављена или прихваћена за пбјављиваое у часппису са импакт фактпрпм са SCI листе, 
пднпснп SCI-е листе. 

Кпмисија за пцену и пдбрану састпји се пд најмаое три члана, пд кпјих најмаое два 
мпрају бити наставници. Један пд чланпва Кпмисије за пцену и пдбрану се именује за 
председника. 

Већина чланпва Кпмисије за пцену и пдбрану мпра бити у раднпм пднпсу на 
Факултету, дпк најмаое један члан није у раднпм пднпсу на Факултету. 

Ментпр мпже бити члан Кпмисије за пцену и пдбрану, али не мпже бити оен 
председник. 

За члана Кпмисије за пцену и пдбрану не мпже бити именпванп лице кпје је у сукпбу 
интереса са кандидатпм према пдредбама Кпдекса п академскпм интегритету Универзитета. 

Решеое п именпваоу Кпмисије за пцену и пдбрану и пп један примерак дпктпрске 
дисертације, Студентска служба Факултета дпставља именпваним чланпвима Кпмисије за 
пцену и пдбрану, у рпку пд пет дана пд дана именпваоа. 

Председник Кпмисије за пцену и пдбрану у дпгпвпру са чланпвима припрема извештај 
кпји пптписују сви чланпви. 

Члан Кпмисије за пцену и пдбрану мпже издвпјити другачије мишљеое пд мишљеоа 
већине чланпва, кпје је дужан да пптпише и пбразлпжи у писанпј фпрми. 

Издвпјенп мишљеое члана Кпмисије за пцену и пдбрану из претхпднпг става је 
саставни деп извештаја. 

Извештај п пцени дпктпрске дисертације садржи ппдатке кпји се налазе у пбрасцу 
утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 6). 

Кпмисија за пцену и пдбрану мпже дати ппзитивну или негативну пцену дпктпрске 
дисертације. Кпмисија за пцену и пдбрану је дужна да извештај п пцени дпктпрске дисертације 
дпстави Студентскпј служби Факултета ради стављаоа на увид јавнпсти у рпку пд 60 дана пд 
дана именпваоа. 

Укпликп Кпмисија за пцену и пдбрану да негативну пцену дпктпрске дисертације, 
пбавезнп навпди разлпге за даваое негативне пцене и предлаже Наставнп-научнпм већу 
Факултета да дпктпрску дисертацију пдбије или врати на дппуну, пднпснп измену. 

Укпликп Кпмисија за пцену и пдбрану не дпстави извештај, на првпј седници   
Наставнп-научнпг веће Факултета пп истеку предвиђенпг рпка, у пквиру ппсебне тачке дневнпг 
реда, председник или некп пд других чланпва кпмисије извештава Наставнп-научнп веће 
Факултета п разлпзима закашоеоа у ппднпшеоу извештаја. Наставнп-научнп веће Факултета 
тада мпже да прпдужи рпк за ппднпшеое извештаја за јпш 15 дана или да дпнесе пдлуку да се 
именује нпва Кпмисија за пцену и пдбрану, у кпју мпгу ући и чланпви из претхпдне кпмисије. 

Укпликп Кпмисија за пцену и пдбрану не дпстави извештај у дпдатнпм рпку,     
Наставнп-научнп веће Факултета ће дпнети пдлуку да се именује нпва кпмисија, у кпју мпгу 
ући и чланпви из претхпдне кпмисије. 

 
Усвајаое извештаја п пцени дпктпрске дисертације 

Члан 30 
Укпликп је у тпку истраживаоа и израде дпктпрске дисертације кандидат сачинип 

чиоенични материјал ппдпбан за прпверу дпбијених резултата истраживаоа, уз дпктпрску 
дисертацију и извештај п пцени дпктпрске дисертације, ради стављаоа на увид јавнпсти 
пбјављиваоем на интернет страници Универзитета и Факултета, кандидат прилаже и План 
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третмана ппдатака, у смислу Правилника п птвпренпј науци. 
Дпктпрску дисертацију и извештај п пцени дпктпрске дисертације пвлашћенп лице 

ставља на увид јавнпсти пбјављиваоем на интернет страници и Универзитета и Факултета у 
трајаоу пд 30 дана, пднпснп дп пдбране дпктпрске дисертације. 

Примедбе на извештај п пцени дпктпрске дисертације или на дпктпрску дисертацију 
дпстављају се у штампанпм пблику Универзитету у рпку пд 30 дана пд дана стављаоа на увид 
јавнпсти. 

Анпнимне примедбе и примедбе упућене електрпнскпм ппштпм без електрпнскпг 
пптписа Универзитету не узимају се у разматраое. 

Укпликп у тпку увида јавнпсти нису дпстављене примедбе, Универзитет ће        
Наставнп-научнпм већу Факултета дпставити пптврду да примедби на извештај п пцени 
дпктпрске дисертације и дпктпрску дисертацију није билп. 

Укпликп су у тпку увида јавнпсти дпстављене примедбе, Универзитет ће примедбе на 
извештај п пцени дпктпрске дисертације или дпктпрску дисертацију заједнп са пптврдпм када 
су исте ппднете, дпставити председнику Наставнп-научнпг већа Факултета. 

Председник Наставнп-научнпг већа Факултета у рпку пд 8 дана пд дана пријема 
пптврде из претхпднпг става дпставља ппднете примедбе Кпмисији за пцену и пдбрану на 
изјашоеое. 

Кпмисија за пцену и пдбрану је дужна да се Наставнп-научнпм већу Факултета, у рпку 
пд 15 дана пд дана пријема примедби, изјасни у писанпј фпрми на примедбе из става 3. пвпг 
члана. 

Наставнп-научнп веће Факултета разматра извештај п пцени дпктпрске дисертације, са 
евентуалним примедбама из става 3. пвпг члана и изјашоеоем Кпмисије за пцену и пдбрану 
из става 8. пвпг члана и дпнпси: 

1.  Одлуку п усвајаоу ппзитивнпг извештаја п пцени дпктпрске дисертације и 
пдпбраваоу пдбране дпктпрске дисертације; 

2.  Одлуку п усвајаоу негативнпг извештаја п пцени дпктпрске дисертације и 
пдбијаоу дпктпрске дисертације; 

3. Одлуку кпјпм се не усваја извештај п пцени дпктпрске дисертације и не пдпбрава 
пдбрана дпктпрске дисертације, са пбразлпжеоем разлпга збпг кпјих није усвпјип 
извештај, или 

4. Закључак п пдлагаоу дпнпшеоа пдлуке п усвајаоу извештаја п пцени дпктпрске 
дисертације и пдпбраваоу пдбране дпктпрске дисертације, са пбразлпжеоем 
разлпга збпг кпјих пдлаже дпнпшеое пдлуке. 

Наставнп-научнп веће Факултета дужнп је да у пдлуци из претхпднпг става пбразлпжи 
и разлпге усвајаоа, пднпснп пдбијаоа евентуалних примедби. 

Укпликп Наставнп-научнп веће Факултета дпнесе пдлуку п усвајаоу извештаја п пцени 
дпктпрске дисертације и пдпбраваоу пдбране дпктпрске дисертације, дпставља је Сенату 
Универзитета на сагласнпст. 

Укпликп Наставнп-научнп веће Факултета дпнесе пдлуку кпјпм се не усваја извештај п 
пцени дпктпрске дисертације и не пдпбрава пдбрана дпктпрске дисертације дужан је да такву 
пдлуку пбразлпжи и наведе разлпге збпг кпјих није усвпјип извештај и исту дпстави Кпмисији 
за пцену и пдбрану са примедбама и сугестијама за даље ппступаое. 

Укпликп Наставнп-научнп веће Факултета дпнесе закључак п пдлагаоу дпнпшеоа 
пдлуке п усвајаоу извештаја п пцени дпктпрске дисертације и пдпбраваоу пдбране дпктпрске 
дисертације дужнп је да такав закључак пбразлпжи и наведе разлпге збпг кпјих пдлаже 
дпнпшеое пдлуке и исти дпстави Кпмисији за пцену и пдбрану са примедбама и сугестијама за 
даље ппступаое. 

Укпликп Кпмисија за пцену и пдбрану у рпку пд 30 дана пд пријема пдлуке из става 12. 
пвпг члана или закључка из става 13. пвпг члана не ппступи пп примедбама и сугестијама, 
Наставнп-научнп веће Факултета дпнпси пдлуку да се именује нпва Кпмисија за пцену и 
пдбрану дпктпрске дисертације у кпју мпгу ући чланпви из претхпдне кпмисије. 

Укпликп кандидат у рпку пд највише 6 месеци пд дана пријема пдлуке из става 12. пвпг 
члана или закључка из става 13. пвпг члана не ппступи пп примедбама и сугестијама, сматра се 
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да је пдустап пд даљег рада на дпктпрскпј дисертацији. 
У случају да се на пснпву пдлуке из става 12. пвпг члана или закључка из става 13. пвпг 

члана измени или дппуни извештај п пцени дпктпрске дисертације или дпктпрска дисертација, 
исте је пптребнп ппнпвп ставити на увид јавнпсти, пбјављиваоем на интернет страници и 
Универзитета и Факултета у трајаоу пд 30 дана. 

Накпн пбјављиваоа исправљенпг или дппуоенпг извештаја п пцени дпктпрске 
дисертације или дпктпрске дисертације спрпвпди се ппступак пписан у ставпвима 3-12 пвпг 
члана. 

Одбијену дпктпрску дисертацију кандидат не мпже ппнпвп пријавити. 

Даваое сагласнпсти на извештај п пцени дпктпрске дисертације 

Члан 31 
Сагласнпст на извештај п пцени дпктпрске дисертације даје Сенат Универзитета, пп 

претхпднп прибављенпм мишљеоу надлежнпг стручнпг већа. 
Наставнп-научнп веће Факултета дпставља Сенату Универзитета захтев за даваое 

сагласнпсти на извештај у рпку пд пет дана пд дана дпнпшеоа пдлуке п прихватаоу извештаја 
п пцени дпктпрске дисертације, а у складу са ппштим актима Универзитета. 

Захтев за даваое сагласнпсти на извештај п пцени дпктпрске дисертације ппднпси се 
на пбрасцу утврђенпм ппштим актпм Универзитета (Образац брпј 7). 

Уз захтев се у писанпј и електрпнскпј фпрми дпставља пдлука п усвајаоу извештаја п 
пцени дпктпрске дисертације и извештај п пцени дпктпрске дисертације, кап и пптврда да су 
били на увиду јавнпсти. 

Председник надлежнпг стручнпг већа мпже пдлучити да на седницу на кпјпј се 
разматра захтев за даваое сагласнпсти на извештај п пцени дпктпрске дисертације ппзпве 
ментпра или председника кпмисије за пцену и пдбрану, акп прпцени да за тп има пптребе. 

У ппступку пдлучиваоа за даваое сагласнпсти на извештај п пцени дпктпрске 
дисертације стручнп веће мпже дпнети закључак кпјим даје ппзитивнп мишљеое и предлаже 
даваое сагласнпсти, закључак кпјим даје негативнп мишљеое и не предлаже даваое 
сагласнпсти или закључак п пдлагаоу даваоа мишљеоа. 

Акп надлежнп стручнп веће дпнесе закључак кпјим даје ппзитивнп мишљеое и 
предлаже даваое сагласнпсти на извештај п пцени дпктпрске дисертације дпставиће га Сенату 
Универзитета на даваое сагласнпсти. 

Акп надлежнп стручнп веће сматра да нису испуоени услпви за даваое сагласнпсти на 
извештај п пцени дпктпрске дисертације дпнеће закључак кпјим не даје ппзитивнп мишљеое 
и предлаже да се не да сагласнпст, кпји мпра пбразлпжити и навести разлпге збпг кпјих није 
датп ппзитивнп мишљеое. 

Закључак надлежнпг стручнпг већа из претхпднпг става пвпг члана дпставља се   
Наставнп-научнпм већу Факултета на ппнпвнп ппступаое. 

Укпликп се пп закључку надлежнпг стручнпг већа из става 8. пвпг члана измени или 
дппуни извештај п пцени дпктпрске дисертације исти је пптребнп ппнпвп ставити на увид 
јавнпсти пбјављиваоем на интернет страници Универзитета у трајаоу пд 10 дана. 

Примедбе на извештај п пцени дпктпрске дисертације из претхпднпг става дпстављају 
се Универзитету у штампанпм пблику у рпку пд 10 дана пд дана стављаоа на увид јавнпсти. 

Ппд изменпм или дппунпм извештаја из става 10. пвпг члана сматрају се измене и 
дппуне категпризације радпва, наслпва теме, кап и измене других ппдатака кпје су пд значаја 
приликпм утврђиваоа испуоенпсти услпва за пдбрану дпктпрске дисертације. 

Укпликп Наставнп-научнп веће Факултета пптврди првпбитну пдлуку и стручнп веће 
ппнпвп дпнесе закључак кпјим не даје ппзитивнп мишљеое и предлпжи да се не да сагласнпст 
на извештај п пцени дпктпрске дисертације, целпкупна дпкументација се дпставља Сенату 
Универзитета на пдлучиваое. 

Закључак п пдлагаоу даваоа мишљеоа стручнп веће дпнпси укпликп је пптребнп 
дпдатнп ппјашоеое у вези са извештајем п пцени дпктпрске дисертације или укпликп је 
пптребнп дпставити дпдатну дпкументацију без кпје није мпгуће дати мишљеое. 

Накпн дпстављаоа ппјашоеоа, пднпснп дпкументације из претхпднпг става, стручнп 
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веће ће дпнети пдгпварајући закључак из става 6. пвпг члана. 
У случају да се изврши измена извештаја п пцени дпктпрске дисертације ппступајући пп 

закључку п пдлагаоу мишљеоа из става 14. пвпг члана, пптребнп је ппступити у складу са 
ставпм 10, 11, 12 и 13 пвпг члана. 

Одбрана дпктпрске дисертације 

Члан 32 
Пп дпбијенпј сагласнпсти Сената Универзитета, декан Факултета, у дпгпвпру са 

председникпм Кпмисије за пцену и пдбрану, пдређује местп, датум и време пдбране 
дпктпрске дисертације. 

Одбрана дпктпрске дисертације је јавна и пбавља се уз присуствп свих чланпва 
Кпмисије за пцену и пдбрану. 

Изузетнп, у пправданим случајевима, пдбрана дпктпрске дисертације мпже бити 
прганизпвана путем видеп-линка, на пснпву пдпбреоа декана, а у дпгпвпру са председникпм 
Кпмисије за пцену и пдбрану. 

У случају да се пдбрана дпктпрске дисертације не мпже пбавити пред Кпмисијпм за 
пцену и пдбрану у пунпм саставу, Наставнп-научнп веће Факултета дпнпси пдлуку п 
именпваоу нпве Кпмисије за пцену и пдбрану. 

О месту, дану и часу пдбране дпктпрске дисертације, личнпм имену студента и називу 
дпктпрске дисертације пбавештава се јавнпст путем интернет странице Факултета и пгласне 
табле Факултета најмаое 5 дана пре пдбране. 

Кандидат мпже ппвући дпктпрску дисертацију дп ппчетка пдбране, ппднпшеоем 
захтева у писанпј фпрми Наставнп-научнпм већу Факултета, кпји пбавештава Сенат 
Универзитета п пбустави даљег ппступка. 

Одбрана дпктпрске дисертације заппчиое такп штп председник Кпмисије за пцену и 
пдбрану закључује да су испуоени сви услпви за пдбрану дпктпрске дисертације кпји су 
утврђени Закпнпм, Статутпм Универзитета и Факултета, Правилима дпктпрских студија 
Универзитета у Нпвпм Саду, пвим Правилима и другим ппштим актима Факултета. Накпн тпга, 
члан кпмисије излаже бипграфске ппдатке п кандидату, кап и закључке из извештаја п пцени 
дпктпрске дисертације. 

Накпн излагаоа из става 7. пвпг члана, кандидат изнпси краћи резиме дпктпрске 
дисертације, резултате и закључке дп кпјих је дпшап, а затим чланпви Кпмисије за пцену и 
пдбрану ппстављају питаоа. 

Пп завршенпм излагаоу кандидата и датим пдгпвприма на питаоа, председник 
Кпмисије за пцену и пдбрану пбјављује да је пдбрана завршена, кпмисија се ппвлачи и без 
присуства јавнпсти дпнпси пдлуку да ли је кандидат пдбранип или није пдбранип дпктпрску 
дисертацију. Кпмисија за пцену и пдбрану пдлучује већинпм гласпва. 

Оцена дпктпрске дисертације, гласи „пдбранип/-ла дпктпрску дисертацију” или „није 
пдбранип/-ла дпктпрску дисертацију”. 

Накпн ппвратка Кпмисије за пцену и пдбрану, председник ппзива све присутне да 
устану и п дпнетпј пдлуци кпмисије пбавештава кандидата и присутна лица. 

О тпку пдбране дпктпрске дисертације впди се записник кпји пптписују сви чланпви 
Кпмисије за пцену и пдбрану. Записнику се прилажу бипграфија кандидата и питаоа 
ппстављена на јавнпј пдбрани. 
 

Члан 33 
У случају пправданпг неприступаоа пдбрани декан у дпгпвпру са председникпм 

Кпмисије утврђује нпви термин јавне пдбране. 
 

Прпмпција дпктпра наука 

Члан 34 
Диплпма п стеченпм научнпм називу дпктпра наука уручује се приликпм јавнпг 

свечанпг прпглашаваоа кандидата за дпктпра наука. 
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Прпмпцију дпктпра наука и уручиваое диплпме пбавља пп правилу ректпр. 
Факултет дпставља Универзитету захтев за прпмпцију дпктпра наука, на пбрасцу 

прпписанпм ппштим актпм Универзитета (пбразац 8а или 8б). 
Истпвременп са захтевпм из става 3. пвпг члана, Факултет дпставља Универзитету и 

диплпму кпју је издап. 
Прпмпцији дпктпра наука мпгу да присуствују прпректпри, декани, ментпр, чланпви 

кпмисије за пцену и пдбрану и друга лица. 
Универзитет впди евиденцију п прпмпвисаним дпктприма наука. 
Дп дпдељиваоа диплпме дпктпра наука Факултет издаје увереое п завршеним 

дпктпрским студијама. 
 

Прелазне пдредбе 

Члан 35 
Студенти уписани на студије дп ступаоа на снагу Закпна у складу с пдредбама чланпва 

82-88 Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентичнп 
тумачеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентичнп тумачеое, 68/15 и 87/16) мпгу 
завршити студије пп заппчетпм студијскпм прпграму, услпвима и правилима студија, 
најкасније дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју шкплских гпдина пптребних за 
реализацију студијскпг прпграма, рачунатп пд дана ппчетка студираоа тпг студијскпг прпграма. 

Кандидати из става 1. пвпг члана имају правп да наставе заппчете студије у складу са 
пдредбама Закпна, на начин и пп ппступку утврђеним ппштим актпм Факултета. 

Кандидати кпји су пријавили дпктпрску дисертацију дп 10. септембра 2005. гпдине, 
пднпснп студенти кпји су уписали дпктпрске студије пп прпписима кпји су важили дп тпг 
датума, мпгу да стекну научни назив дпктпра наука, пднпснп да заврше дпктпрске студије пп 
заппчетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп истека рпка 
прпписанпг Закпнпм. 

На лица из претхпднпг става пвпг члана примеоују се пдредбе пвих Правила кпје нису у 
супрптнпсти са ранијим прпписима, а неће се примеоивати пдредбе члана 12. став 2. и члан 
28. став 3. пвих Правила. 

 
Члан 36 

Ова Правила ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 
Факултета и интернет презентацији Факултета. 

Данпм ступаоа на снагу пвих Правила, престаје да важи Правилник п студираоу на 
дпктпрским студијама и стицаоу зваоа дпктпра наука, дпнет на седницама Наставнп-научнпг 
већа Факултета пдржаним дана 19.02.2010.  гпдине и 15.06.2012. гпдине. 

 
 

Председник Наставнп-научнпг већа 
Технплпшкпг факултета Нпви Сад 

др Биљана Пајин, редпвни прпфеспр 
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САГЛАСНОСТ 

 

Изјављујем да прихватам рукппис дпктпрске дисертације ппд називпм _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кандидата_________________________________________________________________________ 

брпј индекса_____________________________, и да сам сагласан да се иста мпже предати на 

пцену. 

 

 

Нпви Сад, датум____________________ 

 

 

    Ментпр дпктпрске дисертације 

    ____________________________ 

 
 





кандидата и ментпра, Наставнп-научнпм већу у писанпј и електрпнскпј фпрми (дпкументацију 

на ЦД-у, а предлпг Катедре на електрпнску ппшту Наставнп-научнпг већа). 

Накпн именпваоа Кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра на            

Наставнп-научнпм већу, сву дпкументацију везану за пријаву дпктпрске дисертације у писанпј 

фпрми, Студентска служба дпставља именпванпм председнику Кпмисије зa oцeну ппдпбнпсти 

тeмe кaндидaтa и мeнтoрa. 

У складу са чланпм 23. Правила дпктпрских студија, Кпмисија за пцену ппдпбнпсти теме, 

кандидата и ментпра је дужна да у рпку пд 60 дана пд дана именпваоа дпстави Извештај п 

пцени ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра (Образац 4). Извештај се дпставља Студентскпј 

служби у 4 штампана и пптписана примерка и у електрпнскпј фпрми на ЦД-у (електрпнски 

примерак непптписан). Уз Извештај чланпви Кпмисије дпстављају пптписане изјаве да немају  

приватни интерес у вези са кандидатпм за стицаое научнпг назива дпктпра наука. 

Студентска служба прпслеђује Наставнп-научнпм већу на пдлучиваое Извештај Кпмисије за 

пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра у писанпј фпрми и на ЦД-у. Накпн дпнпшеоа 

пдлуке п усвајаоу Извештаја, Студентска служба прпслеђује надлежнпм стручнпм већу 

Универзитета Извештај, Одлуку Наставнп-научнпг већа и Захтев за даваое сагласнпсти 

(Образац 4а) у писанпј фпрми и електрпнскпј фпрми на ЦД-у.  

Одлуку п усвајаоу Извештаја пд стране Сената Универзитета Студентска служба дпставља 

ментпру и кандидату. 

Одбрана докторске дисертације 

Пп завршетку израде дпктпрске дисертације, кандидат дпставља рукппис дпктпрске 

дисертације ментпру, у мекпм ппвезу или електрпнскпј фпрми, уз  дпказ да има најмаое један 

рад кпји је директнп ппвезан са садржајем дпктпрске дисертације у кпјем је пн први аутпр, 

пбјављен или прихваћен за пбјављиваое у часппису са импакт фактпрпм са SCI листе, пднпснп 

SCI-e листе. Укпликп кандидат предаје ментпру дпктпрску дисертацију у писанпј фпрми ментпр 

и кандидат свпјим пптписима на дпктпрскпј дисертацији пптврђују пријем рукпписа 

навпђеоем датума пријема. 

Ментпр је дужан да прегледа рукппис дпктпрске дисертације у рпку пд 60 дана пд дана 

пријема дпктпрске дисертације. 

Када ментпр преда Студентскпј служби сагласнпст да прихвата рукппис дпктпрске дисертације 
(пбразац се налази у Правилима дпктпрских студија) ппзива кандидата да преда најмаое 5 
укпричених примерака дпктпрскe дисертацијe (пп један за свакпг члана кпмисије и два за 
библиптеку Факултета) и пдштампан рад кпји је директнп ппвезан са садржајем дпктпрске 
дисертације у кпјем је пн први аутпр, пбјављен или прихваћен за пбјављиваое у часппису са 
импакт фактпрпм са SCI листе, пднпснп SCI-e листе (у два примерка),кап и дисертацију на ЦД-у 
(у ПДФ фпрмату). Кандидат, такпђе, прилаже и свпјеручнп пптписане изјаве на прпписаним 
пбрасцима утврђеним ппштим актпм Универзитета (пбрасци 5б, 5в и 5г). Кандидат прилаже и 
дпказ п плаћаоу накнаде утврђене Ценпвникпм трпшкпва студија. Зaпoслeни нa Фaкултeту 
пoднoсe и пoтврду дa су у рaднoм oднoсу нa Фaкултeту. 
 
Кандидат Студентскпј служби шаље електрпнским путем пппуоен предлпг за именпваое  

чланпва Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације. 

Студентска служба у рпку пд три радна дана пд пријема укoричeнe дoктoрскe дисeртaциje сa 

изjaвaмa из члaнa 28. Прaвилa дoктoрских студиja и дoкaзa o уплaти нaдoкнaдe, упућује 

Катедри надлежнпј за студијски прпграм на кпји је студент уписан, захтев да у рпку пд 15 дана 



пд пријема захтева предлпжи члaнoвe Кпмисију за пцену и oдбрaну. Захтев се шаље 

eлeктрoнским путeм шефу Катедре. 

Надлежна Катедра у рпку пд 15 дана пд дана пријема Захтева предлаже  чланпве Кпмисија за 

пцену и oдбрaну и дпставља Студентскпј служби  предлпг у писанпј фпрми у 2 примерка, кап и 

у електрпнскпј фпрми (e-мaилoм). 

Студентска служба прпслеђује прeдлoг члaнoвa Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну Наставнп-

научнпм већу у писанпј и у електрпнскпј фпрми (на електрпнску ппшту  Нaстaвнo-нaучнoг 

већа). 

Накпн именпваоа Кпмисије за пцену и пдбрану на Наставнп-научнпм већу, Студентска служба 

укпричене примерке дпктпрске дисертације дпставља именпваним чланпвима Кпмисије за 

пцену и пдбрану. 

Кпмисија за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације дужна је да у рпку пд 60 дана пд дана 

именпваоа дпстави Студентскпј служби пптписан Извештај п пцени дпктпрске дисертације (у 5 

примерака), кап и извештај у електрпнскпм пблику на ЦД-у (непптписан, не у ПДФ-у). Уз 

Извештај чланпви Кпмисије дпстављају пптписане изјаве да немају  приватни интерес у вези са 

кандидатпм за стицаое научнпг назива дпктпра наука. 

Пп пријему наведене дпкументације дпктпрска дисертација и извeштaj o oцeни дoктoрскe 

дисeртaциje се ставља на увид  jaвнoсти oбjaвљивaоeм нa интeрнeт стрaници  Фaкултeтa и 

Унивeрзитeтa у трajaоу пд 30 дaнa oднoснo дo oдбрaнe дoктoрскe дисeртaциje. 

Накпн 30 дана, укпликп нема примедби, Студентска служба прпслеђује Извештај п пцени 

дпктпрске дисертације на пдлучиваое Наставнп-научнпм већу. 

Укпликп су дате примедбе на дпктпрску дисертацију или на извештај у тпку увида јавнпсти, 

ппступа се у складу са чланпм 30. Правила дпктпрских студија. 

Одлуку п усвајаоу Извештаја п пцени дпктпрске дисертације, сам Извештај, кап и Захтев за 

даваое сагласнпсти на Извештај (Образац 7) у рпку пд 5 дана, Студентска служба прпслеђује 

надлежнпм стручнпм већу Универзитета у писанпј и електрпнскпј фпрми, а стручнп веће 

Сенату Универзитета на пдлучиваое. 

У складу са чланпм 32. Правила дпктпрских студија накпн усвајаоа Извештаја на Сенату 

Универзитета, кандидат у дпгпвпру са Кпмисијпм зa oцeну и oдбрaну и деканпм Факултета 

заказује датум, време и прoстoриjу за пдбрану, п чему треба да пбавести Студентску службу 

најкасније 5 дана пре пдбране. 

 

 

                                                                                                                      _____________________ 
Прпф. др Биљана Пајин, 

декан Факултета 
 

 

 

 

 


