
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 199 

Датум: 26.12.2019. године 

 

 

 На основу члана 55. Статута Универзитета у Београду – Географског факултета 

и иницијативу Већа докторских студија Факултета број 986/5 од 19.12.2019. године, 

Наставно-научно веће на седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ 

СТУДИЈАМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о докторским студијама на Универзитету у Београду – 

Географском факултету, члан 8. мења се и гласи: 

„Услови, начин и поступак уписа на докторске студије уређују се Статутом 

Универзитета, Статутом Географског факултета (у даљем тексту: Факултет), 

Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и 

конкурсом за упис на студије.“ 

 

Члан 2. 

 

Чланови 9, 10, 11. и 12. се бришу. 

 
Члан 3. 

 

У члану 14. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Ментор студија који је одређен студенту може, уколико испуњава услове из 

члана 19. Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду – 

Географском факултету, бити предложен и за ментора његове докторске дисертације.“ 

 

Досадашњи ст. 2–4. постају ст. 3–5. 

 

Члан 4. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 

„Рок за завршетак докторских студија уређује се Статутом Универзитета и 

Статутом Факултета.“ 

 

Члан 5. 

 
У члану 23. став 2. мења се и гласи: 

„Сенат Универзитета доноси Упутство о облику и садржају докторске 

дисертације која се брани на Универзитету у Београду“. 

 



Члан 6. 

 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Студент подноси пријаву теме докторске дисертације Већу докторских 

студија на одговарајућем обрасцу. 

Уз пријаву се прилаже: 

− образложење теме (научна област из које је тема, предмет научног 
истраживања, основне хипотезе, циљ истраживања и очекивани резултати, 

методе истраживања и списак стручне литературе која ће се користити), 

− биографија кандидата, 

− библиографија кандидата, 

− изјава да предложену тему кандидат није пријављивао на другој 
високошколској установи у земљи или иностранству. 

Уз пријаву, кандидат прилаже и уверење о положеним испитима.“ 

 

Члан 7. 

 

Члан 27. мења се и гласи: 

„Пријаву теме докторске дисертације разматра Веће докторских студија и 

предлаже ментора и Комисију за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације, а на основу предлога одговарајуће катедре. 

Студент докторских студија брани предложену тему пред Комисијом из става 1. 

овог члана, потенцијалним ментором и осталим заинтересованим лицима. 

 

Члан 8. 

 

У члану 38. у ставу 3. после речи: „постоје“ додају се речи: „у писаној форми 

достављене“. 

 

Члан  9. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

Д е к а н 

 
 

Проф. др Дејан Филиповић 


