
 

 

 На основу одредби Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07- аутентично тумачење и 97/08) и Закона о изменама и допунама Закона о високом 

образовању (Службени гласник 44-10) и члана 92. став 5. Статута Факултета за примењену 

екологију – Футура у Београду, Наставно- научно веће Факултета за примењену екологију – 

Футура у Београду  је на XIV седници одржаној 30.09.2011. године усвојило 

 

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ 

ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ - ФУТУРА У БЕОГРАДУ 
 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 

 
(1)  Овим правилником уређује се организација докторских студија и поступак за 

стицање академског степена доктора наука на Факултету за примењену екологију - Футура у 

Београду, ( даљем тексту: Факултет) као студије III степена за стицање академског звања 

доктора наука у складу са Законом о високом образовању (Сл. Гласник РС 76/05) (у даљем 

тексту: Закон).  

 

Члан 2. 

 

(1)  Докторске студије за стицање академског звања доктора наука трају 3 године и 

завршетком докторских студија стиче се најмање 180 ЕСПБ  бодова уз  претходно остварени 

обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским студијама и мастер 

академским студијама.  

(2) За стицање  академског степена доктора наука потребно је током високог образовања 

стећи најмање 480 ЕСПБ.  

 

Члан 3. 

 

(1)  Докторске студије завршавају се израдом и одбраном докторске дисертације. 

 

Члан 4. 

 

(1)        Докторске студије на Факултету  организују се из научних области науке о заштити 

животне средине  

 

 

2. УСЛОВИ УПИСА 

 

Члан 5. 

 

(1)  У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 

1.  завршене мастер  академске студије са најмање   300 ЕСПБ и општу просечну оцену од 

најмање  8, 

2. академски назив магистра наука ако није стекло докторат по ранијим важећим законским 

прописима у року који је предвиђен законом, 



3. која су стекла VII-1 степен стручне спреме са изузетним резултатима: да су дипломирали 

пре или у току апсолвентског стажа, са просечном оценом најмање 8.  

(2)        Страни држављанин може да се упише на докторске студије под истим условима као 

и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, актима 

Универзитета и конкурсом за упис на докторске студије.  Учешће страних држављана у 

укупном броју студената на једној години докторских студија је највише 30 %.  

 

Члан 6. 

 

(1)  Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се 

на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер  академским студијама или 

студијама VII-1, дужине студирања на основним и дипломским студијама или студијама VII-

1 и на основу остврених научних резултата у складу са општим актом Универзитета којим је 

регулисан начин бодовања научних резултата.  

 

Члан 7. 

 

(1) Просечна оцена претходних студија кандидата за упис докторских студија 

израчунава се и вреднује примењујући следећу формулу 

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се 

- дужине трајања претходних студија, највише 40% а према формули  
pn
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 где је n - број година трајања студирања; p - број поновљених година студија 

 

- просечне оцене постигнуте на претходним студијама највише 10% 

 

- број ЕСПБ остварених на претходним студијама а највише 50% а према формули  

 
c

b5
  где је b - број ЕСПБ бодова остварених на претходним студијама - након извршене 

еквиваленције  а  c је  укупан  број ЕСПБ бодова који је предвиђен студијским програмом 

претходних студија. 

(2) Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената 

конкурсом  Универзитета Сингидунум за упис на докторске студије.  

 

Члан 8. 

 

(1)  Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању , може у току студија прећи на студијски програм 

докторских студија у оквиру истих или сродних области студија на основу личног захтева и 

извршене еквиваленције претходног образовања. 

 

Члан 9. 

 

(1)  Еквиваленција претходног образовања за кандидате за прелазак на студијски програм 

докторских студија  на основу члана 8. овог правилника утврђује се на основу: 

1. просечне оцене претходних студија 

2. успешност на претходним студијама. 

 

Члан 10. 

 



(1) Просечна оцена претходних студија   кандидата за упис докторских студија на основу 

члана 8. овог Правилника вреднује се на следећи начин: 

 

просечна оцена дипломских студија до 70% 

просечна оцена магистарских студија  x  (број положених 

испита/број предмета по наставном плану)  

до 30% 

 

Члан 11. 

 

(1)  Успешност на претходним  студијама  кандидата за упис докторских студија вреднује 

се на следећи начин: 

 

проходност  Укупни број 

година 

(трајање 

студија) 

проценат успешности 

изузетно добра 5 100% 

добра 6 95% 

солидна 7 85% 

задовољавајућа 8 75% 

скромна 9 65% 

изузетно скромна 10 55% 

   

  

Члан 12. 

 

(1)  Кандидат може поднети приговор на регуларност конкурса, и своје место на ранг 

листи  у складу са одредбама Статута Факултета. 

 

 

3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ И ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

 
Члан 13. 

 

(1)  Докторске студије се изводе кроз научноистраживачки рад и наставу који се изводе 

на Факултету по систему ЕСПБ бодова. Уз одобрење одговарајућег већа департмана 

научноистраживачки рад се може изводити и у другој научноистраживачкој организацији.  

 

Члан 14. 

 

(1)  Студијским програмом докторских студија утврђује се садржај докторских студија, 

нарочито попис обавезних и изборних предмета, и семинарских радова, стицање ЕСПБ 

бодова, услови за израду и одбрану докторске дисертације, остваривање односно стицање 

ЕСПБ бодова који се стичу кроз научноистраживачки рад. 

 

Члан 15. 

 

(1)  Настава се изводи према прихваћеном (акредитованом) студијском програмом и 

укључује обавезне и изборне предмете. 



(2)  Настава по правилу почиње почетком академске године, а утврђује се и изводи  по 

семестрима. 

(3) Студент је обавезан да похађа све облике наставе предвиђење студијским програмом 

докторских студија на Факултету. 

 

Члан 16. 

 

(1)  Одредбе Статута Факултета којима је регулисано доношење и садржај Плана 

извођења наставе примењују се на доношење и садржај Плана извођења докторских 

академских студија Факултета. 

 

 

Члан 17. 

 
(1) Настава се изводи на српском језику.  

 

Члан 18. 

 
(1)  На испитне рокове и начин полагања испита примењују се одредбе Правила о 

студирању за студенте основних академских студија и мастер академских студија на 

Универзитету  Сингидунум у Београду, Факултета за примењену екологију – Футура и 

одредбе Статута Факултета. 

 

Члан 19.  

 

(1)  Студенту докторксих студија Веће Факултета на предлог Већа департмана именује 

медијатора, који може а не мора бити ментор.  

(2)  За медијатора студента докторских студија  именује се наставник  у звању 

редовни професор, вандредни професор или  доцент. 
(3) Доцент се може именовати за медијатора студената на докторским студијама ако има 

објављење научне радове који представљају зачајан допринос подручју докторских студија. 

 

Члан 20. 

 

(1) Медијатор помаже студенту у састављању курикулума, помаже му  током докторских 

студија, прати његов рад и достигнућа, посебно му помаже у избору одговарајуће литературе, 

упућује га у научноистраживачки рад, учествује у обликовању семинара и вежби  и помаже у 

припреми теме и избору ментора. 

(2)  Медијатор је дужан најмање једном месечно у току зимског и летњег семестра у 

школској години,  одржати консултације са студентом докторских студија. 

 

 

4. ПРАВИЛА СТУДИРАЊА 

 

Члан 21. 

 

(1)  Одредбе Правила о студирању за студенте основних академских студија и мастер 

академских студија на Универзитету  Сингидунум у Београду, Факултета за примењену 

екологију – Футура, којима се регулишу питања права и обавезе и одговорности студената, 



мировања права и обавеза студената, уписа наредне школске године и  престанак статуса 

студената  примењују се и на студенте докторских студија на Факултету. 



5. ПРИЈАВА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

Члан 22. 

 
(1)  Услови које студент мора да испуни да би могао да покрене поступак за прихватање 

теме докторске дисертације утврђени су студијским програмом докторских студија као и 

Општим актом Универзитета Сингидунум којим су регулисани услови које студент мора да 

испуни да би могао да покрене поступак за прихватање теме докторске дисетрације. 

(2) Пријава теме за израду докторске дисертације подноси се на обрасцу који је утврђен 

општим актом Универзитета. 

 

Члан 23. 

 
 (1) Кандидат који жели да пријави докторску дисертацију подноси Факултету: попуњену 

пријаву добијену од Факултета која садржи основне податке о кандидату, назив докторске 

дисертације која се пријављује, избор језика на којем жели да пише докторску дисертацију и 

предлог за ментора (ако га кандидат жели) са основним подацима о предложеном ментору и 

његовим потписом да прихвата предлог, преглед проблема који ће се поставити и решавати, 

биографију, списак објављених научних и стручних радова и саме радове и извод из матичне 

књиге рођених. 

 

 

Члан 24. 

 
(1) Пријаву са документацијом Факултет упућује Наставно-научном већу одговарајућег 

департмана у року од пет дана од дана пријема пријаве. 

(2) Веће предлаже Комисију за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације која је дужна  да сачини извештај о подобности теме и кандидата у року од 60 

дана .  

(3) Извештај о подобности теме и кандидата Комисија подноси на обрасцу који утврђује 

Универзитет. 

 

Члан 25. 

 
(1) Веће доноси одлуку о усвајању извештаја о подобности теме и кандидата.  

 

Члан 26. 

 
(1) Сагласност на одлуку из члана  25.  овог  Правилника даје Универзитет.  

(2) Захтев за давање сагласности из става 1  овог члана подноси Факултет, у року од пет 

дана од дана доношења одлуке о прихватању теме докторске дисертације. 

 

Члан 27. 

 
(1) Кандидат чија је тема прихваћена може приступити изради докторске дисертације. 

(2) Рок за одбрану докторске дисертације је пет година од дана добијања сагласности на 

одлуку о одобравању теме. 



(3) Кандидат из оправданих разлога може тражити продужење рока за одбрану 

докторске дисертације. Оправданим разлозима се сматра болест, порођајно одсуство, војна 

обавеза, технички разлози и друго. 

(4) Одлуку о продужењу рока за одбрану докторске дисертације доноси Веће уз 

образложење кандидата и ментора.  

 

Члан 28. 

 
(1)  Услови које студент  коме је прихваћена тема докторске дисертације мора да  

испуни да би докторску дисертацију предао на оцену утврђени су студијским програмом 

докторских студија као и Општим актом Универзитета Сингидунум којим су регулисани 

услови за предају докторску дисертације.  

 

Члан 29. 

 
(1) Студент може бранити докторску дисертацију из научне области из које је са 

успехом савладао све обавезе из студијског програма докторских студија.  

(2) Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада  у одговарајућој научној 

области. 

(3) Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни степен доктора наука. 

 

Члан 30. 

 
(1) Право да брани докторску дисертацију има лице које је положило све испите 

предвиђене студијским програмом докторских студија и остварило минимум ЕСПБ бодова 

предвиђеним студијским програмом докторских студија и ако је испунио услове утврђене 

општим актом Универзитета Сингидунум којим су регулисани услови које студент мора да 

испуни да би могао да покрене поступак за одбрану докторске дисертације.  

 

Члан 31. 

 
(1) Кандидат предаје Факултету урађену докторску дисертацију у (број чланова комисије 

плус 3)  примерака и подноси захтев за њену оцену и одбрану. 

 (2) Докторска дисертација мора бити урађена у форми према обрасцу који је саставни 

део  Статута Факултета.  

 

Члан 32. 

 
(1) Докторску дисертацију Факултет упућује Већу у року од пет дана од дана пријема 

докторске дисертације и захтева за оцену и одбрану . 

(2) Веће предлаже комисију за оцену и одбрану докторске дисертације (у даљем тексту: 

комисија), у року од тридесет дана од дана пријема докторске дисертације и захтева за 

одбрану. 

(3) Комисија се састоји од  најмање три члана у  наставничком или научном звању, из 

одговарајуће научне области, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.  

(4) Ментор не може бити председник комисије. 

 



Члан  33. 

 
(1) Према указаној потреби, за члана комисије за оцену и одбрану, може бити именован 

наставник, односно научни радник из иностранства, под условом да његово наставно, 

односно научно звање, одговара звањима утврђеним Статутом Факултета.  

(2) Страни држављанин  не може бити председник комисије за оцену и одбрану. 

(3) Број чланова комисије из реда страних држављана мора бити мањи од половине 

чланова комисије. 

(4) Страни држављанин  који је члан комисије за оцену и одбрану обавезно присуствује 

одбрани докторске дисертације. 

 

Члан 34. 

 
(1) Веће именује комисију у року од 30 дана од дана достављања предлога. 

(2) Решење о именовању комисије и по један примерак докторске дисертације, 

одговорно лице Факултета доставља члановима комисије, у року од пет дана од дана 

именовања комисије. 

 

Члан 35. 

 
(1) Комисија је дужна да напише и Већу преда реферат о оцени докторске дисертације (у 

даљем тексту: реферат), у року од 60 дана од дана именовања. 

(2) У реферату комисија нарочито износи и оцењује  да ли је дисертација урађена у 

складу са одобреном темом, у којем су степену и обиму решени постављени циљеви, да ли је 

докторска дисертација добро и прегледно систематизована и написана, да ли докторска 

дисертација представља самосталан научни рад и допринос науци. 

(3) Комисија у закључку реферата предлаже позитивну или негативну оцену докторске 

дисертације.  

(4) Комисија оцену докторске дисертације подноси на обрасцу који утврђује 

Универзитет. 

 

Члан 36. 

 
(1) Ако комисија оцени да докторска дисертација има мањих недостатака, предложиће 

Већу да докторску дисертацију врати на дораду.  

(2) Веће на предлог комисије  одлучује о враћању  докторске дисертације на дораду у 

одређеном року. 

(3) Комисија ће наставити рад и написати реферат у року од 60 дана, рачунајући од дана 

када кандидат поступајући по одлуци Већа достави дорађену докторску дисертацију, 

односно, рачунајући од дана истека рока из става 2 овог члана ако кандидат не поступи по 

одлуци Већа, или рачунајући од дана достављања писане изјаве кандидата да не жели да 

поступи по одлуци Већа. 

 

Члан 37. 

 
(1) Докторску дисертацију и реферат одговорно лице Факултета доставља Универзитету 

и одговарајућем већу департмана, ради стављања на увид  јавности 30 дана у библиотеци и 

на сајту Универзитета и  одговарајућег департмана. 

 



Члан 38. 

 
(1) Реферат и евентуалне предлоге и примедбе на докторску дисертацију приспеле у 

року остављеном на увид  јавности, у наредном року од 30 дана разматра Комисија и своје 

мишљење доставља Већу. 

 

Члан 39. 

 
(1) Веће може, на основу мишљења комисије, докторску дисертацију вратити на дораду 

кандидату или утврдити да се може приступити одбрани докторске дисертације. 

(2) У случају да Веће врати докторску дисертацију на дораду, кандидат се обавештава 

шта и у ком року треба да уради. 

(3) Комисија ће написати нови реферат у року од 60 дана, рачунајући од дана када 

кандидат поступајући по одлуци Већа, достави допуњену докторску дисертацију, односно, 

рачунајући од дана истека рока остављеног за дораду докторске дисертације ако кандидат не 

поступи по одлуци Већа, или рачунајући од дана достављања писане изјаве кандидата да не 

жели да поступи по одлуци Већа. 

 

Члан 40. 

 
(1) Веће разматра реферат уз прибављено мишљење Већа одговарајућег департмана и 

доноси одлуку о прихватању реферата о оцени докторске дисертације. 

(2) Ако Веће утврди да реферат  не садржи све потребне елементе за прихватање 

Реферата о оцени докторске дисертације вратиће комисији реферат на допуну са упутством 

шта и у ком року треба да се уради.  

(3) После разматрања добијеног допуњеног реферата, Веће ће у року од 30 дана 

размотрити допуњен реферат и донети одлуку о прихватању реферата о оцени докторске 

дисертације. 

(4) Ако комисија не поступи по упутству или у року из става 2 овог члана, Веће ће 

поново разматрати реферат и донети одлуку о прихватању реферата по раније предложеној 

оцени,  или ће разрешити комисију и именовати нову комисију. 

(5) Одлука Већа из овог члана је коначна. 

 

Члан 41. 

 
(1) Сагласност на реферат о оцени докторске дисертације даје Универзитет.  

(2) Захтев за давање сагласности из става 1 овог члана подноси Факултет у року од пет 

дана од дана доношења одлуке о прихватању реферата о оцени докторске дисертације. 

 

Члан 42. 

 
(1) Након прибављене сагласности Универзитета, датум, време и место одбране 

докторске дисертације утврђује декан на основу писаног предлога који упућује председник 

комисије у договору са кандидатом и  члановима комисије. 

(2) О датуму, времену и месту одбране докторске дисертације обавештава се јавност 

једним од средстава јавног информисања. 

 

 



Члан 43. 

 

(1)       Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна. 
(2) На одбрани докторске дисертације комисија проверава самосталност кандидатовог 

рада, оцењује излагање и вредност саопштених закључака о постигнутим резултатима. 

(3) Након отварања јавне одбране комисија саопштава биографске податке о кандидату, 

податке о изради докторске дисертације, састав комисије и оцену докторске дисертације. 

(4) Кандидат пред комисијом излаже усмено главне научне резултате докторске 

дисертације и даје одговоре на постављена питања чланова комисије. 

(5) У току одбране докторске дисертације води се записник, који потписују сви чланови 

комисије. 

 

 

Члан 44. 

 
(1) По завршеној одбрани докторске дисертације комисија се повлачи на већање, а затим 

јавно саопштава одлуку која гласи "одбранио" или "није одбранио". 

(2) Комисија за одбрану докторске дисертације одлучује већином гласова. 

(3) Комисија подноси извештај Већу о току јавне одбране,  и својој одлуци. 

 

 

Члан 45. 

 

(1)   Промоција доктора наука врши се у складу са одредбама Статута Универзитета. 

 

 

Члан 46. 

 
(1) Кандидат сноси трошкове израде и одбране докторске дисертације.  

(2) Трошкове издавања дипломе сноси кандидат. 

(3) Висину трошкова из става 1. и 2.  овог члана утврђује Савет Факултета.  

 

 

 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 

Члан 47. 

 

(1)  Студенти магистарских студија могу прећи на докторске студије уз признавање 

положених испита. 

(2)  Комисија за наставу врши признавање положених испита и процењује одговарајући 

број ЕСПБ. 

 

 



Члан 48. 

 

(1) Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према 

прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона могу стећи 

научни назив доктора наука одбраном докторске дисертације према 

прописима који су важили до ступања на снагу овог закона најкасније до краја 

школске 2015/2016. године. 

 
Члан 49.  

 

(1) Након доношења општег акта Универзитета Сингидунум у Београду усклађених са 

законом и Статутом Универзитета а на основу одредби Статута Универзитета Сингидунум у 

Београду уколико су одредбе овог правилника у супротности са одредбама општег акта  

Универзитета  Сингидунум у Београду примењиваће се одредбе општег акта Универзитета у 

Сингидунум у Београду. 

 

Члан 50. 

 

(1)  Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово 

доношење. 

 

Члан 51. 

 
(1)  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли 

факултета за примењену екологију – Футура у Београду. 

 

       

 

 

Декан  Факултета за примењену екологију - Футура 

 
 

Проф. др Гордана Дражић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


