
Број. 23/09 
У складу са чланом 147. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 
85/06), чланом 37. Закона о измјенама закона о високом образовању (Сл. 
гласник РС, бр. 30/07), као и члана 27. Статута Слобомир П Универзитета (у 
даљем тексту: Универзитет), Сенат Универзитета, доноси 
   

  
ПРАВИЛНИК  

О ОЦЈЕНИ ПОДОБНОСТИ TEME И КАНДИДАТА, ОЦЈЕНИ И ОДБРАНИ 
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

   

Члан 1. 
(1) Овим Правилником уређују се поступак оцјене подобности, оцјене и 
одбране докторске дисертације, пријављене на Универзитету, у складу са 
Законом. 
  

 1. Пријава докторске дисертације 
Члан 2. 

(1) Кандидат доставља пријаву докторске дисертације Студентској служби.   
(2) Елементе пријаве прописује Сенат Универзитета. 
(3) Образац пријаве по налогу Сената израђује Студентска служба.  
(4) Пријава докторске дисертације доставља се Сенату у року од највише 25 
дана од дана пријема. У наведени рок се не урачунава период од 15.07. до 
25.08. 

Члан 3.  
(1) По пријему пријаве, Сенат именује Комисију за израду реферата-
извјештаја за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске 
дисертације. 
(2) Комисију чине најмање три члана из реда наставника, односно 
истраживача из научне области на коју се односи тема докторске 
дисертације, од којих најмање један није у радном или хонорарном односу 
на Универзитету. 
(3) Комисија је дужна да изради реферат-извјештај у року од 30 дана од 
дана формирања. 

Члан 4. 
(1) Ако Сенат Универзитета закључи да се подобност кандидата и 
предложене тезе не може оцјенити из достављеног извјештаја Комисије, 
може од Комисије затражити допунски извјештај или може именовати нову 
Комисију за оцјену подобност кандидата и предложене тезе. 
(2) Ако Сенат Универзитета закључи да се кандидат и предложена теза 
може оцјенити, он ће одлучити да ли се израда докторске дисертације 
одобрава или не. 



(3) Ако Сенат донесе позитиван закључак, доноси одлуку о одобравању 
израде докторске дисертације, одређује ментора кандидату и закључује се 
Уговор о студирању. 
(4) Ментор може бити наставник са наставничким звањем ванредног или 
редовног професора, који је у посљедњих пет година објавио најмање 
један чланак у часопису са SCI листе или три рада у часописима или на 
симпозијумима. Ментор може бити и наставник у поменутом завњу који је у 
задњих пет година објавио књигу или монографију или учествовао у изради 
научно-истраживачког, односно умјетничког пројекта.   
(5) Кандидат је дужан да докторску дисертацију изради у складу са 
Стандардима и упутствима за израду докторске дисертације, а који су 
саставни дио овог Правилника. 
(6) Ако Сенат донесе негативан закључак, доноси одлуку о обустављању 
поступка. 
 

2. Оцјена докторске дисертације 
  

Члан 5. 
(1) По одобрењу ментора, кандидат израђену докторску дисертацију 
подноси Студентској служби Универзитета у три примјерка.  
(2) Кандидат је дужан да поднесе докторску дисертацију најкасније 4 
(четири) мјесеца прије истека рока од три године, рачунајући од дана 
подношења пријаве. 
(3) Изузетно, Сенат Универзитета може, на предлог Кандидата, тај рок 
продужити, ако за то постоје оправдани разлози. 
 
  

Члан 6. 
(1) По пријему израђене докторске дисертације, Сенат Универзитета 
именује Комисију за оцену дисертације. 
(2) Комисију за оцену докторске дисертације чине најмање три члана из 
реда наставника, односно истраживача из научне области на коју се односи 
тема докторске дисертације. 
(3) Најмање један члан Комисије за оцену докторске дисертације мора бити 
лице које није запослено на Универзитету. 
(4) Председник Комисије за оцену докторске дисертације је наставник, 
односно истраживач који је најстарији по звању. 
(5) Предсједник комисије из става четири не може бити ментор кандидата. 
Уколико је ментор најстарији по звању у смислу става 4., предсједник 
комисије је наставник који има сљедеће најстарије наставничко или 
истраживачко звање.  
 
 
 
  



Члан 7. 
(1) Комисија за оцену докторске дисертације подноси Сенату реферат о 
томе да ли се докторска дисертација може позитивно оценити и прихватити 
за јавну одбрану. 
(2) Чланови Комисије за оцену докторске дисертације дужни су да реферат 
поднесу у року од 60 дана од дана именовања.  
(3) Сенат Универзитета може изузетно тај рок из оправданих разлога 
продужити за још највише један месец. 
  

Члан 8. 
(1) Када Комисија за оцену докторске дисертације поднесе реферат, 
студентска служба ће одмах на интернет страници и на огласној табли 
Универзитета и у средствима јавног информисања, огласити информацију 
да је реферат о докторској дисертацији поднијет и да сва заинтересована 
лица могу у просторијама Универзитета, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа, прегледати поднијету докторску дисертацију и 
реферат, те уложити свој писани приговор на дисертацију, односно на 
реферат. 
(2) Приговор се доставља Студентској служби.  
  

Члан 9. 
(1) Сенат Универзитета расправља о докторској дисертацији на основу 
реферата Комисије за оцену и приговора поднијетих у року из члана 8. овог 
правилника.  
(2) Ако Сенат Универзитета закључи да се докторска дисертација не може 
оценити, оно може од Комисије затражити допунски извештај или може 
именовати нову Комисију за оцену докторске дисертације. 
(3) Ако Сенат Универзитета закључи да се докторска дисертација може 
оценити, оно ће одлучити да ли се докторска дисертација прихвата или не. 
(4) Сенат Универзитета може прихватити докторску дисертацију само 
уколико је већина чланова Комисије позитивно оценила ту дисертацију. 
(5) Ако се Сенат Универзитета не сложи са мишљењем већине чланова 
Комисије, оно може именовати нову Комисију за оцену докторске 
дисертације. 
  

II. Одбрана докторске дисертације 
 

Члан 10. 
(1) Ако Сенат Универзитета прихвати докторску дисертацију, именује 
Комисију за одбрану докторске дисертације.  
(2) У Комисију за одбрану  докторске дисертације именују се, по правилу, 
чланови Комисије за оцену докторске дисертације. 
(3) На састав Комисије за одбрану докторске дисертације примењују се 
одредбе овог правилника о Комисији за оцену докторске дисертације. 
  



Члан 11. 
(1) Уколико Сенат прихвати докторску дисертацију, кандидат доставља 11 
примјерака докторске дисертације Студентској служби. 
 

Члан 12. 
(1) Сенат одређује дан, час и место одбране, на предлог председника 
Комисије за одбрану докторске дисертације. 
(2) Одбрана докторске дисертације мора се одржати најкасније у року од 
три месеца од дана одређивања јавне одбране докторске дисертације. 
(3) 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. 
(4) Ако кандидат без оправданог разлога не приступи одбрани рада у року 
из става 2. овог члана, декан ће, на предлог Комисије за одбрану докторске 
дисертације, обуставити поступак и вратити дисертацију кандидату. 
(5) Декан у средствима јавног информисања, као и на интернет страници и 
на огласној табли Универзитета, оглашава информацију о одбрани 
докторске дисертације, са подацима о кандидату, теми, времену и месту 
одржавања одбране, и то најкасније три дана пре одржавања одбране. 
  

 
Члан 13. 

(1)  Одбрана докторске дисертације је јавна. 
(2) Председник Комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак 
усмене одбране, износи опште податке о кандидату, о резултатима његових 
студија и његовим радовима, те резиме реферата о оцени докторске 
дисертације.  
(3) После речи председника Комисије, кандидат излаже садржај своје 
дисертације, методе које је применио и објашњава закључке до којих је у 
њој дошао, највише 40 минута. 
(4) 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. 
(5) Председник Комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и 
објашњења после речи појединих чланова Комисије или ће их дати 
одједном. 
(6) Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови 
Комисије и да пружи тражена објашњења. 
(7) Када Комисија нађе да се о предмету одбране довољно расправљало, 
председник Комисије саопштава да је одбрана закључена, а Комисија се 
повлачи на већање и одлучивање гласањем. 
(8) Одлука из става 7. овог члана може бити да је кандидат докторску 
дисертацију: 

–  одбранио; 
– није одбранио. 



(9) Комисија за одбрану докторске дисертације доноси одлуку већином 
гласова. 
(10) У случају једнаке поделе гласова, одлучује глас председника 
Комисије. 
(11) Председник Комисије за одбрану докторске дисертације јавно 
проглашава одлуку Комисије. 
(12) О усменој одбрани докторске дисертације води се записник, који 
потписују чланови Комисије за одбрану. 
  

Члан 14. 
(1) Ако Комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи 
да треба извршити проверу самосталности рада, одложиће одбрану до три 
месеца. 
(2) Ако кандидат не дође на одбрану која је одложена, а изостанак не 
оправда ваљаним разлозима, Комисија доноси одлуку да је кандидат 
одустао од одбране, те да није одбранио докторску дисертацију. 
  

 
Члан 15. 

(1) Када Комисија за одбрану докторске дисертације одлучи да је кандидат 
с успехом одбранио дисертацију, сматра се да је кандидат завршио 
докторске студије. 
  

III. Научни назив и промоција 
  

Члан 16. 
(1) Лице које успјешно одбрани докторску дисертацију стиче академски 
назив доктора наука. 
(2) Лице из става 1. овог члана дужно је да, преко Универзитета, поднесе 
Универзитету молбу за промоцију у доктора наука у року од 30 дана од дана 
завршетка докторских студија. 

  

Члан 17. 

(1) Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на web 
страни универзитета и стављањем на увид у универзитетеској библиотеци.  
  
Објављено: 23.02.2010. године 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СЕНАТА 

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТА 
 

____________________________ 
проф. др Десанка Тракиловић 


