
На основу члана 50. Статута Стоматолошкогског факултета Универзитета у 
Београду,Наставно – научно веће  Факултета, на седници одржаној   05.03.2013. 
године, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О  
ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилником о докторским академским студијама ( у даљем тексту Правилник) 
уређују се ближи услови, начин и поступак уписа, поступак пријављивања, 
оцене и одбране докторске дисертације, садржина појединачних докумената 
која прате фазе у поступку од пријаве до одбране; начин и рокови за обављања 
појединих послова у вези са пријавом, оценом и одбраном докторске 
дисертације на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду (у даљем 
тексту: Факултет). 
Факултет организује и изводи докторске академске студије на основу 
акредитованог студијског програма, које трају три године и имају 180 ЕСПБ. 
 

Члан 2. 
Одлуку о упису на докторске студије, поступку пријаве, оцене и одбране 
докторске дисертације доноси Наставно-научно веће Факултета (у даљем 
тексту: Веће), на предлог Комисије за научно истраживачки рад (У даљем 
тексту: КНИР). 
 
Упис на докторске академске студије 

Члан 3. 
У прву годину докторских академских студија могу се уписати кандидати који 
имају: 

1) завршене  студије стоматологије или медицине, и просечну оцену од 
најмање 8, или  

2) академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, 
у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама и 
остварених научних резултата,  у складу са овим Правилником. 
 

Члан 4. 
Конкурс за упис на студијски програм докторских студија расписује Универзитет, 
а у складу са овим Правилником, Правилником Универзитета и Законом о 
високом образовању. 
Конкурс се објављује у јавним гласилима, интернет страници Универзитета и 
интернет страници Факултета, а за број кандидата који је утврђен дозволом за 
рад. 
По објављеном Конкурсу а у предвиђеном року кандидати подносе потребну 
документацију преко Архиве факултета. 
Конкурсни поступак за упис кандидата у прву годину докторских академских 
студија обавља КНИР. 



Предност при избору кандидата за упис има кандидат који има већу просечну 
оцену на претходно завршеним студијама, као и више студентских научних 
радова.   
Након спроведеног конкурсног поступка, Комисија прави ранг листу кандидата и 
извештава Веће Факултета о броју примљених кандидата на докторске 
академске студије. 
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја 
студената. 
Одсек за наставу и студентска питања Факултета шаље списак примљених 
кандидата Универзитету који прави јединствену ранг листу примљених 
кандидата. 
 

Члан 5. 
Документација потребна за упис: 
- оверена фотокопија дипломе о претходно завршеним студијама 
-индекс 
-ШВ обрасци 
- потврда о уплаћеној школарини у износу и динамици према актима Факултета 
 

Члан 6. 
Кандидат похађа наставу како је предвиђено планом и програмом докторских 
студија. 
По одслушаној настави кандидат стиче право да пријави испит из датог 
предмета. 
По полагању испита предметни наставник уписује оцену у индекс, записник о 
полагању испита и у испитну пријаву, коју оверава својим потписом и доставља 
Одсеку за наставу и студентска питања. 
Кандидат започиње процедуру израде докторске дисертације најкасније до 
почетка четвртог семестра. 
 

Члан 7. 
На основу плана и програма докторских студија на Факултету, одређују се теме 
за израду докторске дисертације из одређених научних области. 
 

Члан 8. 
На предлог кандидата Веће одређује кандидату ментора из реда наставника 
који је обавезан да: 
- прати рад кандидата и даје стручно-методолошка упутства у изради докторске 
дисертације 
- руководи експерименталним делом докторске дисертације 
- одржава консултације са кандидатом о добијеним резултатима у току израде 
докторске дисертације 
Ментор мора бити наставник са пуним радним временом на Факултету. 
 

Члан 9. 
Факултет може предвидети да се део студијског програма специјалистичких 
академских студија са еквивалентним садржајем признаје за део студијског 
програма докторских студија.  
Одлуку о томе доноси Наставно-научно веће факултета. 
 



Члан 10. 
Студент докторских студија може у току студија прелазити са других студијских 
програма у оквиру истих или сродних области студија, под условима 
предвиђеним студијским програмом. 
Ово право остварује се на лични захтев кандидата. 
 
 Пријава теме докторске дисертације 
 

Члан 11. 
Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада докторанта у 
одговарајућој научној области и представља саставни део студијског програма 
докторских студија. 
 

Члан 12. 
Пријаву - предлог теме докторске дисертације са потребном документацијом 
подноси кандидат Наставно научном већу, преко архиве Факултета. 
Предлог теме докторске дисертације из става 1. овог члана разматра КНИР. 
 

Члан 13. 
Пријава – предлог теме докторске дисертације садржи: 
1. Наслов докторске дисертације 
2. Краћу биографију кандидата која обухвата: 
- датум одбране магистарске тезе, наслов магистарске тезе и факултет где је 
магистарска теза одбрањена, ако брани докторат по прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању 
- податке из радног односа: назив установе и радног места, стручно 
образовање и усавршавање, специјалистичке студије и др. 
- научноистраживачка делатност, учествовање у научним пројектима 
- списак објављених научних радова и саопштења 
3. Образложење теме докторске дисертације: 
- научна област 
- предмет научног истраживања 
- научна заснованост предложене теме докторске дисертације 
- циљ истраживања 
- методологија научног истраживања 
- литература 
- очекивани резултати 
4. Сагласност Катедре у којој је садржан и  предлог Комисије за писање 
извештаја о оцени испуњености услова кандидата и научне заснованости 
теме докторске дисертације 
5 Потврду Етичког одбора  
5. Својеручни потпис кандидата са адресом и телефоном 
 

Члан 14. 
У поступку разматрања пријаве теме докторске дисертације, КНИР позива 
кандидата да пружи додатна образложења и одговори на евентуална питања 
чланова КНИР-а у вези писаног предлога теме. 
 Комисија разматра пријаву – предлог теме докторске дисертације и предлаже 
Наставно- научном већу да именује Комисију за оцену испуњености услова 
кандидата и научне заснованости теме докторске дисертације. 



Комисију за оцену испуњености услова кандидата и научне заснованости теме 
докторске дисертације чине најмање три члана из реда наставника, односно 
истраживача из исте или сродне области на коју се односи тема докторске 
дисертације. 
Најмање један члан комисије мора бити лице које није запослено на Факултету, 
а најмање један има заснован радни однос на Факултету. Пензионисани 
наставник Факултета има статус лица које није запослено на Факултету. 
 
Извештај комисије за оцену испуњености услова кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације 
 

Члан 15. 
Комисија за оцену испуњености услова кандидата и научне заснованости теме 
докторске дисертације подноси извештај у року 60 дана од дана именовања. 
Извештај из става 1 садржи: 
1. Биографију кандидата 
2. Објављене радове и саопштења; 
3. Образложење теме докторске дисертације: научна област, предмет 
научног истраживања; научна заснованост предложене теме докторске 
дисертације; циљ истраживања; методологија научног истраживања; 
литература; очекивани резултати; 
4. Предлог ментора; 
5. Закључак; 
6. Својеручни потписи чланова Комисије, са називнма установа у којима 
су запослени 
Извештај се доставља Већу на усвајање. 
 

Члан 16. 
На основу извештаја Комисије из члана 16, Веће доноси одлуку о испуњености 
услова кандидата и научној заснованости предложене теме докторске 
дисертације и позитивну одлуку доставља на сагласност Већу научних области 
медицинских наука Универзитета. 
Веће констатује да су испуњени услови да се кандидату одобри рад на 
докторској дисертацији, када добије писану сагласност надлежног научног већа 
Универзитета. 
 

Члан 17. 
Веће може, на истој седници на којој се прихвата извештај из члана 16. да 
одобри кандидату и израду докторске дисертације по добијању сагласности 
надлежног већа Универзитета. 
 
Завршена докторска дисертација 

Члан 18. 
За оцену завршене докторске дисертације, кандидат мора да има публикован  
рад, штампан у  часописима са СЦИ листе. 

 
Члан 19. 

По завршеној докторској дисертацији кандидат подноси захтев да се именује 
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације одговарајућој катедри која 
га прослеђује, КНИР-у  . 



Комисија   разматра захтев из става 1. 
На предлог Комисије, Веће Факултета именује комисију за оцену и одбрану 
докторске дисертације, која има најмање три члана из реда наставника и 
истраживача у одговарајућем научном звању, од којих најмање један није у 
радном односу на Факултету, а најмање један има заснован радни однос на 
Факултету. Пензионисани наставник Факултета има статус лица које није 
запослено на Факултету. 
Веће ову одлуку доноси у року од најдуже 60 дана од дана подношења захтева 
за оцену и одбрану докторске дисертације 
 

Члан 20. 
Комисија за оцену и одбрану завршене докторске дисертације подноси извештај 
са мишљењем о докторској дисертацији у року од 60 дана од дана именовања. 
 Извештај Комисије из става 1. овог члана садржи: 
1. Приказ садржаја докторске дисертације 
2. Опис постигнутих резултата 
3. Упоредну анализу резултата кандидата са подацима из литературе 
4. Објављене и саопштене резултате који чине део докторске дисертације 
5. Закључак-образложење научног доприноса докторске дисертације 
6. Својеручни потпис чланова Комисије, са називима установа у којима су 
запослени 
Извештај се подноси Већу Факултета. 
 

Члан 21. 
Веће разматра извештај из члана 20. и доноси одлуку којом се докторска 
дисертација позитивно или негативно оцењује и о томе обавештава кандидата у 
року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке. 
Позитиван извештај са одлуком Већа, доставља се надлежном већу научних 
области Универзитета на сагласност. Кандидат може да приступи јавној 
одбрани докторске дисертације када надлежно Веће научних области 
Универзитета донесе позитивну одлуку и достави је Факултету. 

 
Члан 22. 

кандидату се на истој седници Већа на којој се усвоји позитиван извештај, може 
именовати и комисија за одбрану докторске дисертације. 
 

Члан 23. 
Кандидат који је истраживања или део експерименталног рада урадио у 
иностранству, треба да приложи уз завршену докторску дисертацију и 
сагласност руководиоца из иностране научноистраживачке организације или 
високошколске установе, да се добијени резултати могу објавити у докторској 
дисертацији. 

Члан 24. 
 Поступак одбране докторске дисертације 
Кандидат подноси Одсеку за наставу и студентска питања најмање шест 
примерака докторске дисертације.  
Одсек за наставу и студентска питања доставља један примерак Централној 
библиотеци Факултета и један примерак Универзитету, приликом достављања 
документације за промоцију. 
 



Члан 25. 
Комисија у договору са кандидатом, заказује датум одбране докторске 
дисертације. 
Одбрану докторске дисертације Одсек за наставу и студентска питања 
оглашава  на огласним таблама организационих јединица и то најкасније три 
дана пре заказане одбране. 
Оглас треба да садржи: име и презиме кандидата, назив докторске дисертације, 
место и време одбране.   
Одбрана је јавна и обавља се у седишту Факултета. 
 

Члан 26. 
Одбрану докторске дисертације отвара председник комисије, који излаже 
биографске податке о кандидату и његовим научним и стручним публикацијама. 
Кандидат износи садржај докторске дисертације у трајању до 45 минута. 
После завршеног излагања чланови Комисије постављају питања кандидату. 
По завршеној дискусији са кандидатом, председник Комисије саопштава да је 
одбрана завршена и комисија се повлачи да донесе коначну одлуку. 
Комисија доноси коначну одлуку већином гласова.  
Председник комисије јавно саопштава одлуку комисије. 
Одлука комисије може бити да је кандидат докторску дисертацију 
- одбранио 
- није одбранио 
 

Члан 27. 
О одбрани докторске дисертације води се Записник који се доставља Одсеку за 
наставу и студентска питања и који својим потписом оверавају чланови 
комисије. 
Записник из става 1. овог члана садржи: 
-име и презиме кандидата који приступа одбрани докторске дисертације 
-наслов докторске дисертације 
-састав Комисије за одбрану 
-податке о конституисању Комисије за одбрану и избору председника 
-оцену 
-време завршетка одбране 
-својеручне потписе председника и чланова Комисије 
Када комисија за одбрану докторске дисертације одлучи да је кандидат 
одбранио докторску дисертацију, сматра се да је кандидат завршио докторске 
студије. 

 
Члан 28. 

Кандидату који је одбранио докторску дисертацију Факултет издаје следеће 
јавне исправе: 
- Уверење о одбрањеној докторској дисертацији 
Диплому о стеченом научном степену доктора наука издаје Универзитет. 
  
Научни назив и промоција 

Члан 29. 
Одбраном докторске дисертације кандидат стиче академски назив доктор 
медицинских наука – стоматологија. 
 



Члан 30. 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који је 
прописан за његово доношење. 
 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 31. 
Одредбе овог Правилника сходно се примењују за кандидате који су стекли 
академски назив магистра наука до ступања на снагу Закона о високом 
образовању (Службени гласник РС, број 76/05). 
Лица из става 1. овог члана могу стећи академски назив доктора наука 
одбраном докторске дисертације према правилима која су важила до ступања 
на снагу овог Закона, најкасније  до датума утврђеног Законом о високом 
образовању. 
 

Члан 32. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 

Председник  
Наставно научног већа 

 
Проф. др Мирослав Вукадиновић 

  


