
 

 

На основу члана 103. став 7. Статута Универзитета у Београду и члана 89. став 6. 

Статута Универзитета у Београду- Географског факултета (у даљем тексту: Факултет), 

Декан Факултета, на предлог Наставно-научног већа, од  17. септембра 2013. године, 

доноси 

 

ПРAВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА, ОЦЕНИ И ОДБРАНИ  

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују докторске студије (упис студената на докторске 

студије, начин и услови студирања, поступак пријаве, припреме  и одбране докторске 

дисертације), као и друга питања у вези са реализацијом програма докторских студија 

на Географском факултету у Београду.  

 

Члан 2.  

Докторске академске студије (даље: докторске студије) се изводе на основу  

акредитованог студијског програма Геонауке - Географија, за научне области 

Географија,  Просторно планирање, Туризмологија и Демографија.  

Студијски програм регулисан је посебним актом. 

 

Члан 3. 

Докторске студије су студије трећег степена високог образовања.  

Докторске студије се организују у складу са европским системом преноса и 

акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) на акредитованом студијском програму.  

За стицање академског степена доктора наука потребно је током докторских студија 

стећи најмање 180 ЕСПБ, уз услов да је лице претходно остварило 300 ЕСПБ. 

Докторске студије на Факултету трају три школске године, и носе 180 ЕСПБ.  

Звање доктора наука за одговарајуће научне области, стиче се одбраном 

докторске дисертације најкасније у року од 6 година од дана уписа на докторске 

студије.  

 

Чл. 4.  

Циљ докторских студија је да се студент оспособи за самосталан научно-

истраживачки рад и израду докторске дисертације из научне области коју студира. 

Докторска дисертација је оригиналан и самосталан научни рад кандидата у научној 

области из које се реализују докторске студије на факултету.  

 

Члан 5. 

Организацију и реализацију докторских академских студија прати Веће 

докторских студија које чине сви наставници Факултета који су ангажовани у настави 

на докторским студијама и који испуњавају услове предвиђене прописима и општим 

актима Универзитета. Већем докторских студија руководи Председник Већа доктор-

ских студија, кога именује Декан, на предлог Наставно-научног већа. Предлоге одлука 

Већа докторских студија разматра и коначну одлуку доноси Наставно-научно веће 

Географског факултета.   

 



2. УСЛОВИ УПИСА 

 

Члан 6. 

           На студијски програм докторских академских студија на Географском 

факултету у Београду може се уписати лице које је: 

 

1. завршило мастер академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ  бодова  у 

области Геонаука – Географија, Туризмологија, Просторно планирање, 

Демографија и Геопросторне основе животне средине и има општу просечну 

оцену не мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским 

студијама. Кандидат треба да има знање најмање једног страног језика и 

објављен један рад у научним публикацијама националног или међународног 

значаја или у зборницима радова са научних скупова из области Геонаука - 

Географија.  

 

2. завршило мастер академске студије, односно основне академске студије пре 

доношења Закона о високом образовању, у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова 

и има општу просечну оцену не мању од 8 (осам) на основним академским 

студијама, ако има остварене научне радове у обиму и на начин утврђен општим 

актом Факултета, односно Универзитета, и препоруку два наставника који су му 

предавали на Факултету. 

 

3. положило све испите на магистарским студијама из области Геонаука - 

Географија са просечном оценом већом од 8 (осам), а није одбранило 

магистарску тезу. Тада му се као део студијског програма докторских студија 

признаје остварених 60 ЕСПБ бодова. Пре уписа на другу годину докторских 

студија потребно је да положи одређене испите из програма прве године 

докторских студија, које на предлог Већа докторских студија одређује Наставно-

научно веће, и да има објављен један научни рад како је и регулисано ставом 1 

овог члана.  
 

4. стекло академски степен магистра географских наука, магистра туризмолошких 

наука, магистра просторног планирања, магистра демографије, магистра 

геопросторних основа животне средине, ако нема пријављену докторску 

дисертацију, а у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању. 

 

Члан 7. 
 

На докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер 

академске студије, односно стекло академски назив магистра наука из природно-

математичких, друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтев из става 

1 члана 6 у погледу ЕСПБ бодова и просечне оцене и под условом да има две 

релевантне препоруке.  

Пре уписа на докторске студије потребно је да положи одређене испите из 

програма основних или мастер академских студија Факултета, до 30. септембра текуће 

године, које на предлог Већа докторских студија одреди Наставно-научно веће, као и да 

објави један научни рад из научне области у којој се пријављује докторска дисертација.  

         

 



Лица из става 1. овог члана изједначена су у правима и обавезама код уписа на 

докторске студије и на докторским студијама са лицима из става 1. члана 6. 

Препоруке не могу утицати на ранг листу, већ само за стицање права за учешће на 

конкурсу за лица наведена у тачкама 2. и 4.  члана 6. 

       

Члан 8. 

За кандидате који су завршили мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ 

бодова, рачуна се просек свих оцена основних академских студија и мастер академских 

студија, узимајући у обзир и завршни дипломски рад, уколико за исте постоји оцена.  

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са 

основних студија која укључује и  дипломски рад.  

 

Члан 9. 

Процедуру избора и уписа кандидата на докторске студије спроводи Комисија за 

упис на докторске студије, коју именује Декан, на предлог Наставно-научног већа 

Факултета. Комисијом руководи председник Већа докторских студија, а чини је 

најмање по један наставник из сваке научне области.  

 

Члан 10. 

За упис на докторске студије кандидати поред достављених доказа о стеченом 

образовању (дипломе основних и мастер студија или академског звања магистра наука) 

подносе и образложени предлог свог научног усмерења на докторским студијама.  

 На основу прикупљених пријава кандидата, Комисија за упис на докторске 

студије предлаже прелиминарну менторску комисију за сваког пријављеног кандидата. 

Састав ове комисије мора одговарати предложеној научној области, као и научној 

области потенцијалног ментора и чланова комисије.  

 Комисија за упис на докторске студије даје коначну оцену и предлог о пријему 

кандидата на докторске студије, а имајући у виду успех током студирања, завршен 

студијски програм, резултате у научно-истраживачком раду (индекс научне 

компетентности, израчунат на основу коефицијената које је дефинисало Министарство 

образовања и науке РС).  

 

Члан 11. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује Комисија за 

упис на докторске студија, а на основу објављеног конкурса за упис на докторске 

студије. Ради рангирања кандидата који су испунили услове за упис на докторске 

студије Факултет може одредити ближе услове за упис:  

- општа просечна оцена кандидата остварена на основним академским и мастер 

академским студијама мора бити најмање 8, а израчунава се кумулативно.  

- дужина студирања на основним и мастер академским студијама; 

- компатибилност претходно завршених студија са студијским програмом 

докторских студија на који се кандидат уписује (студијски програми Географског 

факултета, студије географије других факултета и студије осталих сродних 

факултета); 

- приликом формирања оцене вредноваће се и квалитет научних радова у складу са 

категоризацијом научних часописа са листе Министарства науке. 

Комисија за упис на докторске студије објављује ранг листу кандидата на 

огласној табли Факултета и на Интернет страници Факултета у року који је утврђен 

конкурсом. 



Кандидат има право приговора Комисији за упис на резултат објављен на ранг-

листи у року од 24 часа од момента објављивања ранг-листе. 

 

 

Члан 12.  

Упис на докторске студије спроводи се према роковима прописаним од стране 

Универзитета.  

 

Члан 13. 

 Наставно-научно веће Факултета, на предлог Декана, а по прибављеном 

мишљењу Председника Већа докторских студија, може продужити рокове из члана 12. 

овог Правилника.  

 

Члан 14.  

 Право уписа стиче кандидат који је испунио услове из чл. 6 и 7 овог Правилника, 

а на ранг-листи је рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата.  

 Ако кандидат који има право на упис не изврши упис у року предвиђеном 

конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг-листе, који испуњава 

услове.   

 

Члан 15. 

 Са лицем које уписује докторске студије Факултет закључује уговор о правима и 

обавезама студирања.  

 

Члан 16.  

Све активности предвиђене програмом и планом докторских студија на 

Географском факултету, од испита до докторске дисертације, носе одређене вредности 

ЕСПБ бодова. На основу положених испита стиче се 90 бодова, а 90 ЕСПБ на основу 

активности везаних за израду и одбрану докторске дисертације. 

 

Члан 17. 

 Настава на докторским студијама обухвата изборне предмете које кандидат бира 

према научној области из које ће радити своју докторску дисертацију. Изборни 

предмети су понуђени у више ужих научних области које студент бира приликом уписа 

пре почетка школске године.  

 

 

4. СТРУКТУРА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  

 

Члан 18. 

Кандидат који је стекао право на упис на докторске студије уписује се на 

студијски програм докторских студија, при чему се опредељује за научну област из које 

жели да изради докторску дисертацију. Кандидату који је уписан на докторске студије 

Наставно-научно веће Факултета одређује менторску комисију, а на предлог Већа 

докторских студија. Састав менторске комисије мора да испуњава услове из члана 10 

став 2 овога правилника.  

 У току студија, Наставно-научно веће може на образложени предлог Већа 

докторских студија променити менторску комисију студенту докторских студија.   

 

 



Члан 19. 

Менторска комисија помаже студенту докторских студија, упућује га у научне 

садржаје које треба да савлада, даје сагласност приликом избора предмета у првом, 

другом и трећем семестру.  

 Чланови менторске комисије могу бити и чланови Комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације. Менторску Комисију чини непаран број наставника који изводе 

наставу из научне области за коју се кандидат определио.   

 

А) Обавезе  у првом и другом семестру  

 

Члан 20. 

 У првом семестру, студент бира, уз сагласност менторске комисије, 3 предмета 

са списка од понуђених 9 изборних предмета првог семестра. Предмети првог семестра 

носе по 9 ЕСПБ бодова.  

 

Члан 21. 

Студент стиче право да полаже предмете из првог семестра у првом испитном 

року – јануарском, након што је окончао похађање наставе. Студент пише и јавно брани 

семинарски рад из једног од предмета које похађа у првом семестру студија (уз 

сагласност менторске комисије). Одбрањен семинарски рад квалификује се као 

студијски истраживачки рад и носи 3 ЕСПБ. Одбрана семинарског рада може се 

обавити у току семестра, или у току испитног рока.  

 

Члан 22. 

 У другом семестру похађају се 2 (два) изборна предмета, са листе предмета.  

Предмети из другог семестра носе по 12 ЕСПБ бодова, а студијски истраживачки рад 

(семинарски) носи 6 ЕСПБ. Предмети имају за циљ да кандидат овлада методологијом, 

неопходном за самосталан научно-истраживачки рад. На сваком предмету, а на основу 

консултација са менторском комисијом студента, предметни наставници утврђују теме 

које студент детаљније изучава током наставе на предмету. У другом семестру студент 

треба да припреми један научни рад за објављивање у научном часопису националног 

значаја који је на листи Министарства, или у зборнику радова са научног скупа, из 

научне области из које ће радити докторску дисертацију. 

Студент уписује другу годину докторских студија (трећи семестар) уколико 

оствари минимум 37 ЕСПБ бодова. 

 

 

Б) Обавезе студената у трећем семестру 
 

 Члан 23. 

У трећем семестру студент, уз сагласност менторске комисије, бира 1 (један) 

изборни предмет са листе понуђених предмета. Предмет из трећег семестра носи 20 

ЕСПБ бодова.  

 Изабрани предмет је повезан са облашћу у оквиру које студент намерава да 

обави своја истраживања потребна за докторску дисертацију.  

 Након што положи испит, на крају семестра, студент подноси образложени 

предлог пројекта докторске дисертације Већу докторских студија, који се квалификује 

као студијски истраживачки рад и носи 10 ЕСПБ. Овај рад треба да буде написан у 

складу са поглављем 6 овог Правилника.  

 



 

 

В) Обавезе судената у четвртом семестру 

 

Члан 24.  
Почетком четвртог семестра, пошто је положио све предвиђене испите у 

претходна три семестра са просечном оценом најмање 8,50 (осам/педесет), студент 

брани образложени предлог пројекта докторске дисертације поднет у писаној форми 

(10 ЕСПБ). Одбрана је јавна, пред менторском комисијом. Ова Комисија доноси одлуку 

о прихватању предложене теме и подобности кандидата и одлучује већином гласова.  

Од кандидата докторанта се тражи доказ да је у току докторских студија положио 

све испите са минималним просеком оцена од 8,5, објавио минимално два научна рада 

и учествовао бар на једном скупу са излагањем као први аутор, из научне области из 

које пријављује докторску дисертацију. 

Комисија може од кандидата тражити да допуни садржај пријаве докторске 

дисертације, или да учини мање корекције. Коригована пријава кандидата уз мишљење 

Комисије упућује се у даљу процедуру. Уколико су неопходне веће промене пријаве 

докторске дисертације, као и уколико студент не пружи одговарајућа објашњења током 

одбране пријаве, поступак се понавља у делу који се односи на предлог и одбрану теме. 

Нова одбрана предлога пројекта докторске дисертације се може заказати у року од 

најмање 30 дана од претходне, а у том периоду је неопходно да студент достави нову 

пријаву, у складу са примедбама и/или сугестијама које су изнете.  

 

Члан 25. 

У току четвртог семестра студент припрема свој научни рад за објављивање у 

научном часопису међународног значаја (SCI листа). Предфиналну верзију чланка 

студент упућује свим члановима комисије и саопштава основне резултате истраживања 

(први докторантски colloquium) и за то добија 30 ЕСПБ.  

 

 

г) Обавезе у петом и шестом семестру 

 

Члан 26. 

За упис у трећу годину докторских студија (пети семестар), студент је дужан да 

поред обавеза из чланова 23. и 24. овог правилника, испуни и услов да му је 

Универзитет одобрио тему докторске дисертације.  

 

 

Члан 27.  

Током петог семестра студент ради своју дисертацију о чему подноси писани 

извештај својој комисији (10 ЕСПБ). На крају петог семестра пред својом комисијом 

кандидат подноси извештај и презентује резултате свог рада на дисертацији (други 

докторантски colloquium, 20 ЕСПБ). Сви бодови у овом семестру квалификују се као 

Докторски рад, укупно 30 ЕСПБ. 

 

Члан 28. 

 Током шестог семестра студент приводи крају свој рад на изради дисертације. 

Израђену докторску дисертацију може поднети Комисији за оцену и одбрану докторске 

дисертације, након што је испунио све обавезе предвиђене Правилником о докторским 

студијама.  



 

5. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

 

Члан 29.  

 Рад студената у савладађивању предмета докторских студија континуирано се 

прати током наставе, а коначна оцена провере знања студената из сваког предмета 

студија утврђује се на испиту.  

 Коначна позитивна оцена формира се уколико су предиспитне активности и 

испит оцењени позитивно.  

 Студент не може добити позитивну оцену само на основу предиспитних обавеза, 

без полагања завршног дела испита.  

 

Члан 30.  

 Испити се одржавају у испитним роковима утврђеним Статутом факултета.  

 Испити се одржавају у току радног времена од 8 до 20 часова, у просторији 

Факултета која је наведна у списку пријављених студената за испит.  

 Испити су јавни. Јавност се обезбеђује објављивањем времена и места 

одржавања испита. 

 

 

6. ПРИЈАВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

Члан 31.  

Студент докторских студија након што оствари 90 ЕСПБ из прва три семестра 

студија, у четвртом семестру стиче право на одобрење теме докторске дисертације. 

 

Члан 32.  

Студент пријављује докторску дисертацију у области студијског програма који 

похађа и у складу са образложеним предлогом свог докторског истраживања. У 

предлагању теме докторске дисертације кандидату помажу чланови менторске 

комисије.  

 

Члан 33.  

Форму образложења теме докторске дисертације одређује Наставно-научно веће, 

а у складу са академском праксом. Образложена пријава теме докторске дисертације 

мора садржати: предмет и циљ дисертације (показати да је реч о оригиналној идеји, 

значајној за развој науке, њену примену, односно развој научне мисли уопште), основне 

хипотезе од којих ће се полазити у истраживању (хипотезе које ће се научно 

потврдити или оборити), опис садржаја (структуре по поглављима) дисертације, 

методе које ће се у истраживању применити, очекивани резултати и научни допринос, 

списак литературе која ће се користити, списак објављених радова кандидата.  

 

Члан 34. 

Менторска комисија позитиван закључак о пријављеној теми и кандидату, уз 

образложени предлог докторске дисертације коју је поднео кандидат, доставља Већу 

докторских студија. Веће докторских студија даје предлог Комисије за оцену 

прихватљивости теме и подобности кандидата коју усваја Наставно-научно веће 

факултета. Комисију чини непаран број чланова, а најмање три, од којих бар један мора 

бити лице које није запослено на матичном Факултету. У Комисији су бар два члана 



наставници Факултета који су учествовали у извођењу наставе на студијском програму 

и из уже су научне области из које је предложена дисертација.  

Ментор за израду докторске дисертације се бира из реда наставника акреди-

тованог студијског програма. Ментор може да води највише пет доктораната 

истовремено. Подобност ментора утврђује се у складу са правилима утврђеним од 

стране Националног просветног савета и Сената Универзитета, а према стандардима за 

акредитацију студијског програма докторских студија. 

 Комисија за оцену прихватљивости теме и подобности кандидата именована од 

стране Наставно научног већа разматра предложену пријаву докторске дисертације. У 

року од два месеца од дана када јој је достављен предлог теме докторске дисертације 

подноси извештај Научно-наставном већу.  

Члан комисије може да поднесе посебан извештај.  

Након усвајања, извештај се шаље одговарајућем већу Универзитета на даље 

одлучивање.  

 

 

Члан 35. 

Кандидат приступа раду на дисертацији након што је добио писмену одлуку о 

прихватању теме докторске дисертације.  

 

 

7. ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

Члан 36.  

 Кандидат може израђену докторску дисертацију поднети на оцену након што је 

испунио све обавезе предвиђене Правилником о докторским студијама (остварио 150 

ЕСПБ) и испунио услов да у току докторских студија има најмање један рад објављен 

или прихваћен за објављивање у међународном часопису са SCI листе, један 

самостални рад објављен или прихваћен за објављивање у међународном или домаћем 

часопису са листе министарства надлежног за науку, и једно излагање на научном 

скупу из одговарајуће научне области из које се брани докторска дисертација.  

 

Члан 37. 

Кандидат подноси Факултету урађену докторску дисертацију у више штампаних 

и електонских примерака (на CD-у), зависно од броја чланова Комисије, уз попуњен 

формулар захтева за оцену дисертације, коју одобрава ментор својим потписом.   

 Кандидат подноси израђену докторску дисертацију најкасније шест месеци пре 

истека рока од шест година, од дана почетка наставе у првом семестру студија које је 

уписао. Изузетно, Наставно-научно веће може, а по молби студента и на предлог Већа 

докторских студија, тај рок продужити, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

Члан 38. 

Наставно-научно веће, на предлог Већа докторских студија именује Комисију за 

оцену и одбрану дисертације коју чини непаран број чланова из реда наставника из 

научних области релевантних за тему докторске дисертације.  

Најмање један члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мора 

бити лице са одговарајућим звањем, које није запослено на матичном Факултету. 

 

 

 



Члан 39. 

 Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације подноси Наставно-научном 

већу извештај о урађеној докторској дисертацији у коме ће оценити дисертацију и 

предложити да ли је подобна за одбрану или не. Форму извештаја за оцену докторске 

дисертације одређује Наставно-научно веће на предлог Већа докторских студија.  

Комисија експлицитно у извештају констатује да урађена докторска дисертација 

представља оригиналан и самосталан научни рад чији резултати доприносе развоју 

научне мисли и да сведочи о способности кандидата да делује у одређеној научној 

области као самостални истраживач. 

Чланови Комисије за оцену докторске дисертације дужни су да извештај поднесу 

у року од два месеца од дана именовања. Члан комисије може да поднесе посебан 

извештај, уколико није задовољан квалитетом и резултатима докторске дисертације. 

 Наставно-научно веће може, изузетно, тај рок из оправданих разлога продужити 

за највише два месеца.  

 

 

Члан 40. 

 На интернет страници и на огласној табли Географског факултета у Београду, 

оглашава се да је реферат о докторској дисертацији поднет, након што то учини 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације. Сва заинтересована лица могу у 

просторијама Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, прегледати 

поднету докторску дисертацију и реферат, те уложити свој писани приговор на 

дисертацију, односно на реферат.  

 

 

Члан 41.  

 Наставно-научно веће разматра извештај Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације и доноси одлуку да ли се докторска дисертација прихвата за јавну одбрану 

или не. Наставно-научно веће може прихватити докторску дисертацију само уколико је 

већина чланова Комисије позитивно оценила ту дисертацију. 

 Ако Наставно-научно веће закључи да се докторска дисертација не може 

оценити, оно може од Комисије затражити допунски извештај или може именовати 

нову Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације. 

 Ако се Наставно-научно веће на основу поднетог писаног приговора на реферат 

или докторску дисертацију, или на основу писаног приговора члана Већа поднетог пре 

седнице Већа, не сложи са мишљењем Комисије, а у вези са оценом докторске 

дисертације, Комисији се налаже да размотри примедбе. Уколико Комисија одбије 

примедбе, Наставно-научно веће може да прихвати образложење Комисије или да 

формира нову Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације.  

 Сагласност на извештај о поднетој докторској дисертацији даје Веће научне 

области Универзитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

Члан 42.  

 По добијеној сагласности Универзитета, Комисија за оцену и одбрану докторске 

диертације у договору са кандидатом заказује јавну одбрану, одређује датум, час и 

место одбране. 

 Одбрана докторске дисертације мора се одржати најкасније у року од два месеца 

од добијене сагласности из става 1. овог члана. 

 У рок из става 2. овог члана не рачуна се месец и по дана у току летњег распуста, 

а одбрана се, по правилу, не одржава у периоду између 15. јула и 25. августа.  

 На интернет страници и на огласној табли Факултета, оглашава се информација 

о одбрани докторске дисертације, са подацима о кандидату, теми, времену и месту 

одржавања одбране, и то најкасније три дана пре одржавања одбране. 

 

Члан 43.  

 Одбрана докторске дисертације је јавна.  

 Пре отпочињања јавне одбране чланови Комисије за одбрану докторске 

дисертације бира председника Комисије, при чему то не може бити ментор и члан који 

није у сталном радном односу на Факултету. Председник Комисије отвара поступак 

усмене одбране, излаже биографске податке о кандидату, о резултатима постигнутим 

током студија и његовим радовима, те резиме реферата о оцени докторске дисертације.  

 После речи председника Комисије, кандидат, у оквиру времена које му одреди 

Комисија, излаже садржај своје дисертације, методе које је применио, објашњава 

резултате истраживања и закључке до којих је дошао.  

 Када кандидат заврши своје излагање, чланови Комисије му, редом који одреди 

председник Комисије, постављају питања и износе примедбе на дисертацију, а могу 

тражити и објашњења у вези са дисертацијом и усменом одбраном. 

 Председник Комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и објашњења 

после постављених питања појединих чланова Комисије или ће их дати одједном.  

 Кандидат је у обавези да одговори на питања која му поставе чланови Комисије 

и да пружи тражена објашњења. Након тога, председник Комисије саопштава да је 

одбрана закључена, а Комисија се повлачи на већање и одлучивање гласањем. 

 

 

Члан 44.  

 Одлука из чл.43. став 6. може бити да је кандидат докторску дисертацију: 

- одбранио, 

- није одбранио. 

 

Комисија за одбрану докторске дисертације доноси одлуку већином гласова.  

Председник Комисије за одбрану докторске дисертације јавно проглашава одлуку 

Комисије. 

О усменој одбрани докторске дисертације води се записник, који потписују 

председник и чланови комисије.  

 

 

Члан 45.  

Ако комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи да треба 

извршити допунску припрему одбране или проверу самосталности рада, одложиће 

одбрану на рок од једног до шест месеци. 



Ако кандидат не дође на одбрану, а изостанак не оправда ваљаним разлозима, 

Комисија доноси одлуку да је кандидат одустао од одбране, те да није одбранио 

докторску дисертацију.  

 

 

Члан 46.  

Када Комисија за одбрану докторске дисертације донесе одлуку да је кандидат са 

успехом одбранио дисертацију, сматра се да је студент завршио докторске студије. 

 

 

9. НАУЧНИ НАЗИВ И ПРОМОЦИЈА 

 

Члан 47.  

Лице које заврши докторске студије стиче научни назив доктора наука за одгова-

рајућу научну област у зависности од акредитованог студијског програма који је завр-

шио. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да, преко Факултета, поднесе Универзитету 

молбу за промоцију за доктора наука у року од 30 дана од дана завршетка докторских 

студија. 

 

 

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

Одредбе овог Правилника сходно се примењују и на кандидате – магистре наука, 

који на основу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05), имају 

право да назив доктора наука стекну према прописима који су важили до ступања на 

снагу тог закона, најкасније до 30. септембра 2016. године.  

 

Члан 49.  

  Лице коме је решењем о нострификацији признато звање мастер, стечено у 

иностранству, као мастер са правом пријаве докторске дисертације, може стећи 

академски назив доктора наука одбраном докторске дисертације према прописима који 

су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најкасније до 30. 

септембра 2016. године.   

 Одредбе овог правилника сходно се примењују на лице из става 1. овог члана. 

 

Члан 50.  

Веће докторских студија конституисано је 08. марта 2012.   

 

Члан 51. 

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

Факултета.  

 

 

 

Декан Географског факултета 

 

Проф. др Дејан Филиповић 


