
Прилог 15.5. Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта 

 

Прописима Универзитета у Београду и Универзитета у Београду – Економског факултета 

јасно су дефинисани поступак израде и одбране докторске дисертације: 

1. „Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду“ – регулише 

докторске студије на Универзитету у Београду и свим факултетима који су његове 

чланице. У оквиру тога јасно су дефинисани: поступак припреме и услови за одбрану 

дисертације, заштита резултата истраживања, дигитални репозиторијум 

Универзитета, промоција доктора наука и друга питања од значаја за одвијање 

докторских студија. Правилник је доступан на интернет адреси: 

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php.  

Правилником, тј. члановима 23-42 дефинисани су поступак израде, оцена и одбрана 

докторске дисертације. 

2. „Правилник о докторским студијама Економског факултета Универзитета у 

Београду“ – ближе је регулисао организацију и извођење наставе на овом степену 

студија на Факултету, као и сам поступак пријаве, оцене и одбране дисертације и сва 

друга питања везана за докторске студије. Факултет овај правилник примењује за све 

студенте уписане на докторске студије Факултета закључно са школском 2014/15. 

годину, док за студенте уписане од школске 2015/16. године Факултет примењује 

„Правилник о докторским студијама Универзитета у Београду“ (од 1.10.2021. године 

Факултет ће примењивати „Правилник о докторским студијама Универзитета у 

Београду“ на све студенте докторских студија Факултета). Поред овог Правилника, 

Факултет је донео и „Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације“ који се, 

такође, као и претходни односи на све студенте уписане на докторске студије 

Факултета закључно са школском 2014/15. годином. Сви правилници су доступни на 

адреси: http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/doktorske-studije/  

 

3. Докумената везана за поступак пријаве докторске дисертације  - Факултет је 

поставио на својој званичној страници посвећеној докторским студијама и сет 

документа којима је регулисан поступак пријаве докторске дисертације,  а која су у 

складу са правном регулативом Универзитета и Факултета 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/doktorske-studije/disertacije/prijava/), као и њене 

израде (ekof.bg.ac.rs/studenti/doktorske-studije/disertacije/izrada-set-dokumenata/). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Процедура пријављивања докторске дисертације на докторским 

студијама 
(на основу Правилника о докторским студијама и Правилника о оцени и одбрани 

докторске дисертације) 

 
1. Докторску дисертацију може да пријави студент који је положио све предмете из 

студијског програма докторских студија (на начин одређен Правилником о 

докторским студијама и Правилником о оцени и одбрани докторске дисертације, 

усвојеним од стране Наставно-научног већа). 

2. Кандидат попуњава Пријаву докторске дисертације (Образац бр. 1) и подноси је 

Комисији за докторске студије. 

3. Наставно-научно веће на предлог Комисије за докторске студије формира Комисију 
за оцену прихватљивости теме докторске дисертације и кандидата, коју чине четири 

наставника (од којих су обавезно три члана Комисије наставници Факултета 

укључени у извођење студијског програма докторских студија и уско су везани за 

научну област из које је предложена тема дисертације). 

4. Комисија за оцену прихватљивости теме докторске дисертације и кандидата заказује 

јавну одбрану предлога теме докторске дисертације. 

5. Након јавне одбране Комисија доноси закључак о подобности теме и кандидата у 

форми Реферата о подобности теме и кандидата (Образац бр. 2) који упућује 

Комисији за докторске студије, Наставно-научном већу и одговарајућем телу 

Универзитета у Београду 

Комисија за оцену прихватљивости теме докторске дисертације и кандидата се 

приликом одлучивања придржава следећег: 

• доноси закључак о подобности теме и кандидата већином гласова, 

• Комисија може од кандидата тражити да допуни садржај пријаве докторске 

дисертације, или учини мање корекције, након чега може писати позитиван 

Реферат о подобности теме и кандидата, 

• Када Комисија од кандидата тражи да учини значајније промене у предлогу 

докторске дисертације, као и када кандидат не пружи одговарајућа 

објашњења у току одбране пријаве, поступак се понавља у делу који се односи 

на предлог и одбрану теме (нова одбрана се не може заказати у року краћем 

од 30 дана) 

• Уколико кандидат не добије позитивно мишљење у вези са подобношћу теме, 

или не одбрани пријаву ни у другом покушају, он мора поднети нови захтев 

Комисији за докторске студије која формира нову Комисију за оцену, а коју 

могу чинити и сви чланови претходне Комисије 

6. Реферат о подобности теме и кандидата усваја Комисија за докторске студије и 

Наставно-научно веће, приликом чега одређује и ментора, а након чега се предлог 

даље прослеђује релевантном телу Универзитета у Београду на одлучивање. 

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

прихватању теме докторске дисертације од стране Универзитета у Београду. 
 

 



Образац бр.1.  

 

НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

ПРИЈАВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

 

Кандидат (име и презиме, бр. индекса): _________________________ 

              

Студијски програм: ________________________ 

   

Молим да ми се одобри рад на докторској дисертацији под насловом: 

  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Чланови менторске комисије који су пратили мој рад током докторских студија (потпис 

чланова менторске комисије): 

 ________________________________  

            ________________________________ 

 

      

Приликом израде пријаве докторске дисертације консултовао-ла сам се са: 

______________________________  

              потпис наставника 

_____________________________ 

потпис кандидата 



НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

 

1. Предмет и циљ дисертације 

Показати да је реч о оригиналној идеји, значајној за развој науке, њену примену, односно 

развој научне мисли уопште  

(до две странице) 

 

2. Основне хипотезе од којих ће се полазити у истраживању 

Хипотезе које ће се научно потврдити или оборити 

(до једне странице) 

 

3. Опис садржаја (структуре по поглављима) дисертације 

Оквирни садржај дисертације (по поглављима) 

 

4. Методе које ће се у истраживању применити 

Навести конкретне методе 

 

5. Очекивани резултати и научни допринос 

Навести очекивани  допринос одређеној области науке 

 

6. Литература 

Оквирни списак литературе 

 

7. Биографија кандидата 

Факултетско образовање: завршен програм основних и мастер/магистарских студија, 

тема мастер/магистарског рада, списак положених предмета на докторским студијама; 

Научно-истраживачки рад 

8. Списак објављених радова кандидата 



Образац бр.2 

 

НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

 БЕОГРАД 

 

РЕФЕРАТ 

 

О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА И ПРЕДЛОЖЕНЕ ТЕМЕ  ЗА ДОКТОРСКУ 

ДИСЕРТАЦИЈУ 

 

 

 

  



На основу одлуке Наставно-научног већа од _______________________, пошто смо 

проучили пријаву докторске дисертације 

_____________________________________________ кандидата 

___________________________________ и након јавне одбране предложене теме, 

подносимо следећи  

Р Е Ф Е Р А Т 

 

1. Основни подаци о кандидату и одбрани предложене теме 

• Оцена подобности кандидата – укључујући оцену важнијих радова (обавезно 

навести радове) 

• Оцена одбране предложене теме докторске дисертације 

 

2. Предмет и циљ дисертације 

(Показати да је реч о оргиналној идеји, значајној за развој науке, њену примену, односно 

развој научне мисли уопште)  

 

3.  Опис садржаја (структуре по поглављима) дисертације 

ОКВИРНИ САДРЖАЈ (по поглављима) 

   

4. Основне хипотезе од којих ће се полазити у истраживању 

(Хипотезе које ће се научно потврдити или оборити)  

   

5.  Методе које ће се у истраживању применити 

 

6. Предложена литература 

   

7.  Очекивани резултати и научни допринос 

(Конкретно навести остварени допринос одређеној области науке) 

8. Закључак 

 

 

Потписи чланова Kомисије 


