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Правилник о изради докторске дисертације 
 

Члан 1. 
 Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада докторанта у којој 
настају нова сазнања и која представља научни допринос у области физичке хемије. 
 
Члан 2. 
 Право да брани докторску дисертацију има лице: 

• које је положило све испите и испунило друге обавезе предвиђене планом 
докторских академских студија 

• лице које има академски назив магистра физичкохемијских или сродних наука. 
 
 
Члан 3. 
 Наставно-научно веће, на захтев кандидата, одређује ментора докторских студија 
током прве године ових студија. 

До краја четвртог семестра, после положених свих испита предвиђених планом 
докторских студија сем једног, кандидат предлаже Наставно-научном већу Факултета тему 
докторске дисертације са називом и детаљним образложењем изложеним у семинарском 
раду. 
  
Члан 4. 

Веће именује комисију од најмање три члана из реда наставника и истраживача у 
одговарајућем научном звању, од којих су најмање два у радном односу на Факултету, а 
најмање један члан није у радном односу на Факултету, ради прегледа и одбране 
семинарског рада.  
  
Члан 5. 

Семинарски рад који садржи образложење теме докторске дисертације 
треба да садржи: наслов теме; сазнања у оквиру предложене проблематике на 
основу прегледа литературе и преглед досадашњих истраживања кандидата; 
јасно постављену хипотезу; изричито наведен циљ истраживања; детаљно 
описане методе истраживања и процену кандидата о могућем научном 
доприносу дисертације. Образложење не сме да буде веће од 10 страница.  
 Кандидат усмено брани семинарски рад пред одабраном комисијом. Одбрана 
је јавна и оглашава се на огласној табли Факултета три дана пре одбране.  
 Комисија оцењује семинарски рад максимално са 50 бодова и одбрану 
семинарског рада са максимално 50 бодова. Предложена тема докторске дисертације 
је позитивно оцењена са укупно 51 и више бодова и тада избрана комисија припрема 
реферат. У случају да комисија није позитивно оценила семинарски рад и његову 
одбрану тј. предложену тему, кандидату се даје могућност да поново припреми 
семинарски рад и брани га пред истом комисијом. Уколико ни овог пута комисија не 
оцени позитивно семинарски рад и његову одбрану, кандидат губи право да настави 
израду докторске дисертације. 

 
Члан 6. 

После одбране семинарског рада комисија подноси реферата о одобрењу 
предлога теме. Комисија је дужна да организује одбрану семинарског рада у року од 
15 дана од дана именовања. Комисија подноси реферат о одобрењу теме докторске 
дисертације у року од 45 дана од именовања.  
 На основу реферата комисије из става 2. овог члана, Веће доноси одлуку о 
прихватању предлога теме докторске дисертације. 



 Изузетно, Веће може одредити два ментора, од којих најмање један мора 
бити наставник који је у радном односу на Факултету. 
 
Члан 7.  
 Одлука Већа Факултета о прихватању предлога теме докторске дисертације, 
са потребном документацијом, доставља се Универзитету на сагласност. 
 По добијеној сагласности овлашћеног органа Универзитета, кандидат може 
да приступи изради дисертације. 
 
Члан 8. 
 Кандидат брани докторску дисертацију у року до пет година од дана 
одобравања теме. 
  
Члан  9.  
 
 Услов за прихватање завршене докторске дисертације и одређивање 
Комисије за њену оцену јесте да је докторант објавио или су му прихваћена за 
објављивање два рада у часопису од међународног значаја и то са SCI листе. 

Најмање на једном од радова из претходног става кандидат мора бити 
првопотписани аутор. 
 
Члан10.  
 По урађеној докторској дисертацији, кандидат подноси Наставно-научном 
већу захтев за  одбрану дисертације и доставља примерак дисертације.  
 Веће Факултета именује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације 
од најмање три наставника и истраживача у одговарајућем научном звању, од којих 
су најмање два у радном односу на Факултету, а најмање један члан није у радном 
односу на Факултету, најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за 
одбрану. 
 За одбрану докторске дисертације, кандидат подноси Факултету урађену 
докторску дисертацију у шест примерака, која се доставља комисији за оцену и 
одбрану. 
 Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације дужна је да достави 
реферат Већу, са предлогом одлуке, најкасније у року од 60 дана од дана именовања. 
 Реферат комисије и докторска дисертација стављају се на увид јавности 20 
дана, излагањем у библиотеци и оглашавањем на Wеб локацији Факултета. 
 
Члан 11. 
 По истеку рока из члана 10. став 5. Наставно-научно веће Факултета разматра 
реферат комисије за оцену и одбрану, са примедбама и предлозима. 
 На предлог комисије за оцену и одбрану дисертације, Наставно-научно веће 
може да прихвати реферат и одобри одбрану, да врати дисертацију на дораду или да 
дисертацију одбије. 

Одбрана из става 2. се може одобрити под условом да кандидат има најмање 
два научна рада са резултатима који су део докторске дисертације, објављена у 
часописима међународног значаја. 

Ако Веће прихвати реферат и одобри одбрану, реферат о урађеној докторској 
дисертацији доставља се Универзитету, ради давања сагласности. По добијеној 
сагласности Универзитета, кандидат може да приступи одбрани дисертације. 
 
Члан 12. 



 По добијеној сагласности Универзитета, орган пословођења посебном 
одлуком одређује дан, час и место одбране докторске дисертације, на предлог 
ментора. 

Одлука се у писаној форми и путем електронске поште службено доставља 
члановима Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације и кандидату.  

Чланови Комисије и кандидат дужни су да у писаној форми или путем 
електронске поште потврде пријем одлуке, након чега се одлука оглашава на Wеб 
локацији Факултета и на огласној табли Факултета, а најмање три дана пре одбране. 

Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна, а кандидат је брани пред 
Комисијом за оцену и одбрану докторске дисертације. 

Председник Комисије, којег Комисија бира пре почетка одбране, отвара 
поступак одбране, укратко износи биографске податке о кандидату, о резултатима 
његових студија и његовим радовима. 

После речи председника Комисије, кандидат у оквиру времена које му 
одреди Комисија, а највише до 45 минута, излаже садржај своје дисертације, методе 
које је применио и износи закључке до којих је у њој дошао. 

После излагања кандидата, чланови Комисије постављају питања и износе 
евентуалне примедбе на дисертацију, а могу тражити и објашњења у вези са 
дисертацијом. Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови 
Комисије и да пружи тражена објашњења. 

Када Комисија утврди да се о предмету одбране довољно расправљало, 
председник Комисије саопштава да је одбрана закључена и Комисија се повлачи 
ради доношења одлуке. 
Комисија оцењује кандидата утврђујући да је “одбранио”, или “није одбранио” 
докторску дисертацију. Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова 
Комисије.  

О одбрани докторске дисертације се води записник који потписују сви 
чланови Комисије. 

О донетој одлуци председник Комисије обавештава кандидата и јавност 
читањем записника о одбрани. 
   
Члан 13. 
 Одбраном докторске дисертације стиче се право на промоцију у научни назив  
доктора наука. 
 Промоцију доктора наука обавља ректор Универзитета. 


