
Подношење завршене докторске дисертације  

Члан 34  

(1) Кандидат је дужан да завршену дисертацију преда у року који узима у обзир временска 

ограничења из Закона о високом образовању (члан 128) и овог правилника (члан 1 став 2 
тачка 3, члан 31).  

(2) Уз захтев за именовање Комисије за оцену завршене докторске дисертације, кандидат 

подноси:  

1) докторску дисертацију;  

2) најмање један публикован рад из области докторске дисертације у коме је кандидат 

први аутор или други аутор уколико је ментор први аутор у часопису категорије М21, 

М22 или М23; импакт-фактор часописа у којима су објављени радови не може да буде 

мањи од 0,3;  

3) базу података у заштићеној електронској форми а која је емпиријска основа докторске 

дисертације;  

4) мишљење ментора.  

(3) База података из тачке 3 претходног става се третира као скуп поверљивих података на 

који се примењује члан 189 Статута Факултета, а којима имају приступ ментор, чланови 

комисије за оцену и одбрану завршене докторске дисертације и особе којима то одобри 
декан Факултета.  

 

Оцена завршене докторске дисертације  

Члан 35  

(1) Научно веће одређује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације коју чине 3-5 

чланова.  

(2) Комисија подноси извештај Научном већу по правилу у року од 30 дана.  

(3) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај, састав комисије за 

одбрану докторске дисертације и препорука за усвајање се прослеђују Наставно-научном 
већу Факулета на утврђивање.  

(4) У састав комисија из става 1 и 3 овог члана не може да уђе ментор.  

(5) Утврђени предлог извештаја и састава Комисије за одбрану докторске дисертације се 

прослеђује Већу научне области Универзитета на сагласност.  

(6) Уколико је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог, дисертација са 

примедбама комисије се враћа кандидату на дораду.  

(7) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову комисију.  

 

 

Одбрана завршене докторске дисертације  

Члан 36  

(1) По добијању сагласности Већа научне области заказује се јавна одбрана докторске 
дисертације и јавно се објављују место и време одбране.  



(2) Јавна одбрана докторске дисертације студента докторских студија мора да буде заказана 

најкасније 4 месеца по добијању сагласности из претходног става, водећи рачуна о 
роковима из члана 1 став 2 тачка 3.  

(3) За одбрану докторске дисертације кандидат подноси:  

1) одштампану докторску дисертацију, која као анекс садржи рад/радове из члана 34 став 2 

тачка 2 у потребном броју примерака;  

2) дисертацију у електронској форми, заштићену од могућности мењања;  

3) извештај ментора, а који извештај чини саставни део архивског примерка докторске 

дисертације.  

(4) У коначној верзији докторске дисертације налази се списак чланова комисије, име ментора 

и њихови потписи.  

(5) Ментор присуствује јавној одбрани, али није члан Комисије за одбрану.  

(6) После одбране докторске дисертације комисија утврђује да је студент одбранио докторску 

дисертацију или да студент није одбранио докторску дисертацију.  

(7) Уколико је студент објавио до три пута више радова од броја предвиђених чланом 34 

ставом 2 тачка 2 овог правилника и одбранио је докторску дисертацију, оцена докторске 
дисертације је cum laude (са одликом).  

(8) Уколико је кандидат објавио четири и више пута радова од броја предвиђених чланом 34 

ставом 2 тачка 2 овог правилника и одбранио је докторску дисертацију, оцена докторске 
дисертације је summa cum laude (изврстан).  

(9) Успешном јавном одбраном докторске дисертације кандидат стиче право да буде 

промовисан у научно звање „доктор медицинских наука“ (Dr.Sci.Med.).  

(10) Продекан за науку, након пријема извештаја о одбрањеној дисертацији, упућује предлог 

за промоцију доктора наука ректору Универзитета у Београду који обавља промоцију 
доктора наука.  

(11) Уколико студент није одбранио докторску дисертацију, не може да пријави другу 

докторску тезу на основу свих истих података (члан 34 став 2 тачка 3).  

 

Члан 37 

(1) Кандидат надокнађује:  

1) административне трошкове што укључује трошкове пријаве и обраде пријаве теме 

докторске дисертације, одобравања теме докторске дисертације, оцене завршене 
докторске дисертације и одбране завршене докторске дисертације;  

2) трошкове рада комисија у појединим фазама одобравања докторске тезе и њене 
одбране.  

(2) Уколико је исто лице члан више комисија из става 1 тачке 2 овог члана, пуни износ за 

надокнаду прима за рад у једној комисији, а за рад у другој комисији прима 35% пуног 
износа.  

(3) Кандидат уплаћује најмање 60% износа из става 1 тачка 1 овог члана приликом склапања 

уговора о пријављивању докторске дисертације, а остатак при подношењу завршене 
докторске дисертације на оцену.  



(4) Кандидат уплаћује најмање 50% износа из става 1 тачка 2 овог члана при пријави теме 

докторске дисертације а остатак при подношењу завршене докторске дисертације.  

(5) Сарадник Факултета који је магистрирао на Факултету може да буде ослобођен плаћања 

дела трошкова из става 1 тачка 1 овог члана, о чему одлуку доноси декан Факултета на 
основу мишљења катедре на којој ради кандидат.  

(6) Средства која кандидат уплати су неповратна.  

(7) Висину и структуру трошкова из става 1 тачка 1 и 2 одређује Савет Факултета најмање 
једанпут годишње.  

 

ЈЕДНАКОСТ ЗВАЊА „ДИПЛОМИРАНИ” И „МАСТЕР”  

Члан 38  

(1) Сходно Аутентичном тумачењу одредаба члана 127. ст. 1. и 2. Закона о високом 

образовању (Службени гласник Републике Србије, број 100/07) носиоци звања 

„дипломирани” стечених по програмима који су донесени пре 10. септембра 2005. године 

могу да конкуришу за упис на докторске студије под условима за носиоце академског 
звања „мастер” а одређених овим правилником.  

 

VI.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 39  

(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину пријаве и 

одбране докторских дисертација на Медицинском факултету у Београду од јуна 2004. 
Године.  

 


