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 ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником уређује се упис на докторске студије, поступак пријављивања, 

оцене и одбране докторске дисертације, поступак промоције доктора наука и друга питања 
од значаја за докторске студије као студије трећег степена које организује и изводи 
Криминалистичко-полицијски универзитет (у даљем тексту: Универзитет). 

На питања која се односе на доношење и садржај студијског програма, на статус, 
мировање и престанак статуса и мобилност студента докторских студија, као и на друга 
правила студија која нису уређена овим правилником, сходно се примењују одредбе 
закона и других општих аката Универзитета на основним и студијама другог степена. 

 
Члан 2. 

 
Универзитет, односно департмани у саставу Универзитета организују и изводе 

докторске студије у складу са Законом о високом образовању, Стандардима за 
акредитацију студијских програма докторских студија, овим правилником, Статутом и 
другим оштим актима Универзитета. 

Промоција доктора наука обавља се на Универзитету у складу са одредбама овог 
правилника и других аката Универзитета у овој области. 

 
Члан 3. 

 
Докторске студије трају три године и имају 180 ЕСПБ бодова, уз претходно 

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

Студије трећег степена на департманима Универзитета организују се и изводе по 
акредитованим студијским програмима докторских студија. 

 
Докторске студије реализују се кроз: 



1.  Наставу и испите, 
2.  Научна истраживања, 
3.  Израду и одбрану докторске дисертације. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 
 
 

Члан 4. 
 

Организацију и извођење докторских студија Универзитета реализују департмани.  
Наставници за извођење докторских студија морају да испуњавају услове из 

Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија и имају довољан број 
референтних радова у одговарајућој научној области. 

 
Члан 5. 

 
Део студијског програма докторских студија Универзитет може изводити у 

сарадњи са једним или више института, у складу са општим актом Универзитета. 
Универзитет може организовати докторске студије у сарадњи са другом 

високошколском установом. 
Када Универзитет организује докторске студије у сарадњи са институтом или 

другом високошколском установом из ст. 1 или 2. овог члана, међусобни односи се 
уређују уговором који нарочито садржи: услове и начин обезбеђења кадрова, простора, 
опреме, лабораторије, наставне, стручне, научне и друге литературе, услове за ангажовање 
наставника и других лица која учествују у настави и који дају стручну подршку у 
организацији докторских студија, финансијске обавезе и друга питања од интереса за 
уговорне стране. 

 
УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 
Члан 6. 

 
У прву годину докторских студија Криминалистика и право, може се уписати 

кандидат који је завршио академске студије криминалистике првог и другог степена на 
Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и 
просечну оцену најмање 8,00 и на првом и на другом степену академских студија. 

У прву годину докторских студија Криминалистика и право, може се уписати и 
кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања 
на снагу Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 
44/10), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара по Наставном 
плану и програму Полицијске академије и стекао звање дипломирани официр полиције, са 
најмањом просечном оценом 8,00. 

Изузетно, на докторске студије Криминалистике и права може се уписати и 
кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља друштвено-
хуманистичких  наука на другој високошколској установи, и остварио најмање 300 ЕСПБ 
бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену 



академских студија, под условом да положи одређене испите из области 
криминалистичких, правних, безбедносних и полицијских наука које одреди Комисија 
коју формира ректор Универзитета. 

Неопходно је да кандидат који испуњава услове из става 1. 2. 3. и 4. овог члана, 
познаје један од светских језика, с тим да Универзитет у конкурсу за упис на докторске 
студије утврђује ниво знања, као и начин провере познавања страног језика. 

Кандидат из става 4. овог члана изједначен је у правима и обавезама при упису на 
докторске студије, и на докторским студијама са кандидатом  из става 1. и 2. овог члана. 

 
Члан 7. 

 
На докторске студије Информатике, може се уписати кандидат који је завршио 

академске студије Информатике и рачунарства првог и другог степена на 
Криминалистичко-полицијском универзитету  и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и 
просечну оцену најмање 8,00 и на првом и на другом степену академских студија. 

На докторске студије Информатике може се уписати и кандидат који је завршио 
основне и/или  мастер академске студије  из поља природно-математичких и техничко-
технолошких наука на другој високошколској установи, и остварио најмање 300 ЕСПБ 
бодова и просечну оцену најмање 8,00 и на првом и на другом степену академских 
студија, под условом да положи одређене  испите из области природно-математичких 
наука које одреди Комисија коју формира ректор Универзитета. 

На докторске студије Информатике може се уписати и кандидат који је стекао 
високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 
високом образовању (''Службени гласник РС'' бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), завршетком 
основних студија у трајању од најмање осам семестара, са најмањом просечном оценом 
8,00 на другој високошколској установи из поља природно-математичких и техничко-
технолошких наука под условом да положи одређене  испите из области природно-
математичких наука које одреди Комисија коју формира ректор Универзитета. 

Изузетно, кандидат наведен у ставовима 1-3 овог члана може се уписати и уколико 
има просечну оцену испод 8,00 на свим претходним нивоима студија, под условом да има 
објављен најмање један рад у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe 
листе из поља природно-математичких и техничко-технолошких наука и да положи 
одређене испите из области природно-математичких наука које одреди Комисија коју 
формира ректор Универзитета. 

Неопходно је да кандидат који испуњава услове из става 1. 2. и 3.  овог члана, 
познаје један од светских језика, с тим да Универзитет у конкурсу за упис на докторске 
студије утврђује ниво знања, као и начин провере познавања страног језика. 

Кандидат из става 2. и 3. овог члана изједначен је у правима и обавезама при упису 
на докторске студије, и на докторским студијама са кандидатом  из става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 
 

У прву годину докторских студија Форензичког инжењерства, може се уписати 
кандидат који је завршио академске студије  Форензичког инжењерства првог и другог 
степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ 



бодова и просечну оцену најмање 8,00 и на првом и на другом степену академских 
студија. 

На докторске студије Форензичког инжењерства може се уписати и кандидат који 
је завршио основне и/или  мастер академске студије  из поља техничко-технолошких, 
природно-математичких и медицинских наука на другој високошколској установи, и 
остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 и на првом и на 
другом степену академских студија, под условом да положи одређене  испите испите из 
области техничко-технолошких наука које одреди Комисија коју формира ректор 
Универзитета. 

На докторске студије Форензичког инжењерства може се уписати и кандидат који 
је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу 
Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), 
завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара, са најмањом 
просечном оценом 8,00 на другој високошколској установи из поља техничко-
технолошких, природно-математичких и медицинских наука под условом да положи 
одређене  испите из области техничко-технолошких наука које одреди Комисија коју 
формира ректор Универзитета. 

Изузетно, кандидат наведен у ставовима 1-3 овог члана може се уписати и уколико 
има просечну оцену испод 8,00 на свим претходним нивоима студија, под условом да има 
објављен најмање један рад у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe 
листе из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука и да 
положи одређене испите из области техничко-технолошких наука које одреди Комисија 
коју формира ректор Универзитета. 

Неопходно је да кандидат који испуњава услове из става 1. 2. и 3.  овог члана, 
познаје један од светских језика, с тим да Универзитет у конкурсу за упис на докторске 
студије утврђује ниво знања, као и начин провере познавања страног језика. 

Кандидат из става 2. и 3. овог члана изједначен је у правима и обавезама при упису 
на докторске студије, и на докторским студијама са кандидатом  из става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

 
Студенти се примају на докторске студије у складу са условима конкурса који 

расписује Универзитет. 
Конкурс садржи: број студената који се уписује, услове за упис, поступак 

спровођења конкурса, мерила за утврђивање редоследа кандидата, начин и рокове за 
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. 

Конкурс за упис спроводи и редослед примљених кандидата утврђује и објављује 
Комисија за упис коју именује ректор Универзитета. 
 

Члан 10. 
 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на 
основу укупне просечне оцене остварене на академским студијама првог и другог степена,  
дужине студирања и другим критеријумима од значаја за студијски програм. 

Укупна просечна оцена из става 1. овог члана одређује се дељењем са бројем два, 
збира просечних оцена  остварених на академским студијама првог и другог степена. 



У случају да више кандидата има исту укупну просечну оцену, предност имају 
кандидати који су наведене нивое студија окончали у краћем року.  

 
Члан 11. 

 
Право уписа стиче кандидат који је испунио услове  и на ранг листи се налази у 

оквиру броја утврђеног за упис кандидата. 
Ако кандидат који има право на упис не изврши упис у року предвиђеном 

конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све 
услове. 

Члан 12. 
 

Са кандидатима који се уписују на докторске студије, Универзитет закључује 
уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Лице које је запослено као наставно особље на Универзитету, а уписало је 
докторске академске студије на Универзитету, ослобођено је обавезе плаћања школарине. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ПРАВИЛА СТУДИЈА 
                                                            

Члан 13. 
 

Студијски програм докторских студија подељен је на студијске године и семестре. 
Реализација студијског програма, односно наставе почиње по правилу у зимском 

семестру. 
Настава се изводи као групна или индивидуална (менторска).  

                                                           
 

Члан 14. 
 

За реализацију студијског програма докторских студија наставно особље 
наставници и лица са стеченим научним звањем ангажована на извођењу докторских 
студија, морају да испуњавају услове дефинисане Стандардима и да су компетентна у 
одговарајућој научној области. 

Потребна научна компетентност: 
 

 За поље друшвено-хуманистичких наука - Наставу на докторским студијама може 
да изводи наставник који је у претходних 10 година остварио најмање 12 бодова за 
радове категорије: М11; М12; М13; М14; М21; М22; М23; М24; М31; М32; М33; 
М34 и М51; 
 

 За поље природно-математичких наука,као и за поље техничко-технолошких наука 
– Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у 
међународним часописима (најмање три рада објављена или прихваћена за 
објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), 
научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у 
зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, 



новог производа или битно побољшаног постојећег производа, нове биљне сорте, 
нове сорте стоке и нове технологије. 
 

Члан 15. 
 
Правила за студије првог степена на Универзитету којима је регулисано: 

оцењивање, испитни рокови, престанак статуса студента, поништење испита, мировање 
права и обавеза сходно се примењују и на студенте  докторских студија Универзитета, сем 
уколико овим правилником није другачије одређено. 

Студенту докторских студија могу се признати испити положени на магистарским 
студијама у складу са правилима утврђеним општим актом којим су уређене студије првог 
степена.   

 
 
 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
 

Члан 16. 
 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и 
представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој 
научној области или више научних области. 

Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију студијског програма 
докторских студија односи се на докторску дисертацију и предмете који су у вези са 
темом докторске дисертације. 

Студент докторских студија стиче право да пријави докторску дисертацију када 
испуни услове и положи испите предвиђене студијским програмом. 

 
Члан 17. 

 
Студент подноси пријаву теме докторске дисертације одговарајућем Већу 

департмана, у три примерка на обрасцу који је саставни део овог правилника. 
 

Пријава садржи: 
 

- Опште податке о кандидату 
- Биографију кандидата 
- Библиографију научних и стручних радова 
- Предлог теме докторске дисертације 
- Предлог ментора (са важеће Листе ментора) 
- Образложење теме (предмет научног истраживања, циљ научног 

истраживања, очекиване резултате научног истраживања, примењене 
научне методе истраживања и списак литературе која ће се користити); 

- )Кратко образложење теме на српском и енглеском језику                                                 
Уз пријаву, студент прилаже и доказ о положеним испитима и стеченим ЕСПБ 

бодовима на докторским студијама, као и сагласност предложеног ментора. 



 
Члан 18. 

 
Листа ментора са које студент може предложити, односно са које се именује 

ментор, утврђује се одлуком о Листи ментора коју доноси Сенат Универзитета. 
Одлуку из става 1. овог члана, Сенат доноси на основу образложеног предлога 

одговарајућег Департмана.  
Образложење предлога Департмана из претходног става овог члана треба да се 

односи на утврђивање чињеница да предложени за Листу ментора испуњава услове који 
су предвиђени овим правилником и Стандардима за акредитацију студијских програма 
докторских студија у одговарајућем образовно-научном пољу, за обављање ових послова. 
 

Члан 19. 
 

За ментора и члана комисије не може бити именовано лице које је са кандидатом у 
сродству или пословном односу изван Универзитета или односу било које врсте, који 
може довести до сукоба интереса. 

На Листу ментора могу се одредити наставници који се налазе у радном односу на 
Универзитету у звању редовног професора, ванредног професора,  доцента или професора 
емеритуса.  
 Лице изабрано у научно звање - научни саветник, виши научни сарадник и научни 
сарадник (у даљем тексту: научни радник), поред могућности да учествује у извођењу 
наставе и испита на докторским студијама, да буде члан комисије за оцену научне 
заснованости теме докторске дисертације, може бити и члан комисије за оцену и комисије 
за одбрану докторске дисертације, а ментор може бити ако је у сталном радном односу у 
научноистраживачкој установи-институту 

За ментора може бити одређен наставник, односно научни радник који  испуњава 
услове за извођење наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова из 
одговарајуће области студијског програма, објављених или прихваћених за објављивање у 
научним часописима са листе министарства надлежног за науку у последњих 10 година и 
који испуњава следеће допунске критеријуме у оквиру образовно- научног поља: 

 За поље друшвено-хуманистичких наука за ментора може бити одређен наставник 
односно научни радник који је у претходних 10 година остварио најмање 24 бода, и 
то - најмање 4 бода за рад у часопису са листа  SSCI, ERIH, HEINONLINЕ и EconLit 
или у часопису категорије М24,  и најмање 20 бодова за радове категорија М11; 
М12; М13; М14; М21; М22; М23; М24; М31; М32; М33; М34 и М51. 
Радови категорије М31, М32, М33 и М34 доносе највише 20% потребних бодова; 
 

 За поље природно-математичких наука за ментора може бити одређен наставник 
односно научни радник који има најмање 5 радова објављених  или прихваћених за 
објављивање у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIе листе; 
 

 За поље техничко-технолошких наука за ментора може бити одређен наставник 
односно научни радник који има најмање 5 радова објављених или прихваћених за 
објављивање часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIе листе. 

 



 
Члан 20. 

 
По пријему пријаве теме докторске дисертације са неопходним прилозима 

предвиђеним чланом 17. овог правилника, надлежно Веће департмана, на предлог 
руководиоца департмана, образује Комисију за писање извештаја о оцени научне 
заснованости теме докторске дисертације. 

 Комисију чини непаран број чланова од  најмање три, а највише пет чланова, од 
којих је један Председник Комисије.  

Чланови Комисије именују се из реда наставника универзитета или истраживача у 
одговарајућем звању из одговарајућих ужих научних области који испуњавају услове да 
буду наставници на докторским студијама. Један члан може бити лице које није запослено  
на Универзитету а испуњава претходно наведене услове. Председник и чланови комисије 
одговорни су за потпуну, правилну и тачну анализу и оцену научне заснованости теме за 
израду докторске дисертације, и предложеног ментора. 

Предложени ментор  не може бити члан Комисије 
Када је тема докторске дисертације, мултидисциплинарног или 

интердисциплинарног карактера састав Комисије мора бити такав да председник и 
чланови Комисије буду наставници универзитета или истраживачи из одговарајућих 
научних области које одражавају природу теме. Уколико је потребно, може се именовати 
лице (коментор; други ментор) са другог Универзитета или Института, а које задовољава 
услове за ментора. 
 

Члан 21. 
 

Ментор се именује из реда наставника или научних радника са Листе ментора и то 
из научне области из које је тема докторске дисертације.  

За менторе за израду поједине докторске дисертације, из оправданих разлога, могу 
бити именована два наставника односно два научна радника са Листе ментора.  

Када је тема докторске дисертације, мултидисциплинарног или 
интердисциплинарног карактера састав Комисије мора бити такав да предложени 
председник и чланови Комисије буду наставници универзитета или истраживачи из 
одговарајућих научних области које одражавају природу теме. Уколико је потребно, може 
се именовати лице (још један ментор) са другог универзитета или института,  које 
задовољава услове за ментора и има сагласност своје установе да може бити ментор. 

Наставник, односно научни радник може истовремено да буде ментор за израду 
највише две докторске дисертације. 

Ментор надзире и усмерава рад студента током израде докторске дисертације, 
прати квалитет истраживачког рада студента, подстиче учешће у научним пројектима и 
објављивање радова студента. Ментор се стара да истраживања теку по плану, тако да се 
сва истраживања неопходна за израду докторске дисертације обаве у предвиђеном 
временском року и процењује да ли су истраживања достигла ниво неопходан за 
докторску дисертацију, у погледу обима и квалитета. Ментор даје писано мишљење о 
спроведеном истраживању и постигнутом научном доприносу докторске дисертације 



Уколико ментор без оправданог разлога у дужем временском периоду не испуњава 
своје обавезе или из оправданих разлога није у могућности да их обавља, студент може 
иницирати промену ментора.  

Уколико ментор није у могућности да у дужем временском периоду врши своје 
дужности из оправданих разлога, или из разлога који се могу уписати у кривицу студента, 
ментор може иницирати престанак улоге ментора. 

Одлуку о промени ментора из става 4. и 5. овог члана, на предлог проректора за 
наставу,  доноси надлежно Веће научних области. 

 
 

Члан 22. 
 

 Комисија за оцену  научне заснованости теме докторске дисертације сачињава и 
доставља надлежном Већу департмана писани извештај, у року од 30 дана од дана 
образовања. 
 Извештај Комисије из става 1. овог члана садржи: име, презиме и биографију 
студента, предлог теме, податке о претходном школовању студента, образложење теме, 
предмет истраживања, стање научног подручја у коме се ради докторска дисертација, циљ 
израде докторске дисертације, основне хипотезе од којих ће се полазити у истраживању, 
методе које ће се у истраживању применити, очекивани научни допринос и применљивост 
у пракси, оквирни списак литературе, закључак, име и референце предложеног ментора и 
његову сагласност, датум и потпис свих чланова Комисије.  

Извештај Комисије се предаје у три примерка и у електронском облику (pdf фајл) 
надлежном Већу департмана. 

Уколико Комисија из оправданих разлога није у могућности да у року  од 30 дана 
припреми извештај, председник Комисије може затражити од надлежног Већа департмана 
продужење рока. Захтев се доставља у писаној форми уз навођење оправданих разлога и 
образложење.  

Надлежно Веће департмана, које је образовало Комисију, може одобрити 
продужење рока, који не може бити дужи од 30 дана.  

Уколико Комисија не достави извештај у року од 30 дана, а не затражи продужење 
рока, од надлежног Већа департмана, најкасније у року од 5 дана од дана истека рока, 
именоваће председника и чланова нове комисије, у складу са одредбама овог Правилника.  

Надлежно Веће департмана је дужно да у року од 30 дана достави предлог за 
разрешење председника и чланова првобитно формиране Комисије и истовремено упути 
предлог за именовање новог председника и чланова Комисије, којима се рок од 30 дана за 
припрему извештаја не може продужити. 

Извештај Комисије се предаје у три примерка и у електронском облику (pdf фајл) 
надлежном Већу департмана. 

Члан 23. 
 

 
На основу извештаја Комисије  из члана 22. овог правилника,  надлежно Веће 

департмана доноси предлог одлуке о одобравању теме докторске дисертације и 
именовању ментора. 



Предлог одлуке о одобравању теме докторске дисертације и именовању ментора и 
комисијски извештај  из члана 22. овог правилника, упућује се надлежном Већу научних 
области. 
 

Члан 24. 
 

 Одлуку о одобравању теме докторске дисертације и именовању ментора доноси 
надлежно Веће научних области. Одлука Већа научних области се доставља кандидату. 

Надлежно Веће научних области може одлучити да се на седницу на којој се 
разматра предлог одлуке позове ментор.   

У поступку одлучивања надлежно Веће научних области може донети одлуку о 
прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора или одлуку о не 
прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора. Негативна одлука мора 
бити образложена. 

Одлука надлежног Већа научних области се доставља Већу департмана и 
кандидату у року од 8 дана од дана одржавања седнице надлежног Већа научних области.  

Надлежно Веће департмана може изјавити приговор Сенату на негативну одлуку 
Већа научних области, у року од 15 дана од дана достављања одлуке надлежног Већа 
научних области.  

Сенат Универзитета разматра приговор надлежног Већа департмана: Сенат може 
одлуку надлежног Већа научних области потврдити или преиначити, о чему доставља 
одлуку подносиоцу приговора. Одлука Сената је коначна.  

Одлука се доставља и кандидату и ментору (коментору; другом ментору). 
 

 Оцена докторске дисертације 
 

Члан 25. 
 

Студент који је завршио израду докторске дисертације, подноси је за оцену 
надлежном Већу департмана, уз прилагање доказа да има: 

 За поље друшвено-хуманистичких наука - најмање један рад који је повезан са 
садржајем докторске дисертације у коме је он први аутор објављен или прихваћен 
за објављивање у часопису међународног значаја сходно рангирању часописа које 
врши надлежно министарство; 

 За поље природно-математичких наука - најмање један рад који је повезан са 
садржајем докторске дисертације, у коме је он први аутор, објављен  или прихваћен 
за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе; 

 За поље техничко-технолошких наука - најмање један рад који је повезан са 
садржајем докторске дисертације у коме је он први аутор објављен или прихваћен 
за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе. 
 

Приликом подношења докторске дисертације студент доставља и писану сагласност 
ментора којом он констатује да је докторска дисертација подобна за оцену и да студент 
има објављен најмање један рад који испуњава услове из става 1. овог члана, као и 
предлог да се формира Комисија за оцену докторске дисертације. 
 



 
Члан 26. 

 
 Студент подноси урађену докторску дисертацију у 8 примерака и у електронском 
облику (pdf фајл), најкасније десет месеци пре истека рока од шест школских година од 
дана уписа на докторске студије. 
 

Члан 27. 
 

 Пре предлагања комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на седници 
надлежног Већа департмана, руководилац департмана је дужан да обезбеди проверу 
оригиналности докторске дисертације (поступак провере на плагијаризам) одговарајућим 
софтвером.  

Уколико се софтвером утврди постојање чињеница које указују на сумњу у 
оригиналност предмет се прослеђује ментору.  

Ментор је у обавези да уради процену оригиналности докторске дисертације 
узимајући у обзир резултате софтверске анализе. 

Писано мишљење о процени оригиналности докторске дисертације и резултате 
софтверске анализе ментор доставља руководиоцу надлежног департмана. 

По добијању позитивног извештаја о провери на плагијаризам,�надлежно�Веће 
департмана предлаже надлежном Већу научних области Комисију за оцену докторске 
дисертације, која се састоји од најмање три, а највише пет чланова.  

Веће научних области именује Комисију у предложеном или измењеном саставу, у 
најкраћем могућем року. 

Члан Комисије може бити наставник Универзитета или лице изабрано у научно 
звање које има научне референце из одговарајуће научне области из које је тема докторске 
дисертације.  

Један члан може бити лице запослено ван Универзитета. 
Када је докторска дисертација мултидисциплинарног или интердисциплинарног 

карактера, састав Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мора одражавати 
природу теме.  

Ментор не може бити члан Комисије за оцену докторске дисертације. 
 

Члан 28. 
 

Председник Комисија за оцену докторске дисертације припрема извештај на 
основу прикупљених писаних мишљења чланова комисије, а извештај потписују сви 
чланови комисије. 

Извештај комисије за оцену докторске дисертације садржи: 
‒ основне податке о кандидату и дисертацији (основни подаци о кандидату, 

наслову дисертације, њеном обиму и библиографским подацима); 
‒ предмет и циљ дисертације (показати да је реч о оригиналној идеји значајној за 

развој науке, њену примену, односно развој научне мисли уопште); 
‒ хипотезе од којих се полазило у истраживању (да ли су хипотезе научно 

потврђене или оборене); 



‒ кратак опис садржаја дисертације ‒ остварене резултате и научни допринос 
дисертације (конкретно навести остварени допринос одређеној области науке); 

‒ објављене и саопштене резултате који чине део докторске дисертације; 
‒ закључак са образложењем научног доприноса докторске дисертације (навести да 

је дисертација урађена према одобреној пријави, да је оригинално и самостално научно 
дело и да су се стекли услови за њену јавну одбрану) и 

‒ датум и потпис чланова комисије. 
Члан комисије за оцену докторске дисертације може поднети издвојену оцену 

докторске дисертације, са образложењем. 
Комисија за оцену докторске дисертације подноси надлежном Већу департмана 

извештај у року од 60 дана од дана именовања пријема одлуке о формирању Комисије.  
Уколико Комисија из оправданих разлога није у могућности да у назначеном року 

припреми извештај, председник Комисије може затражити од надлежног Већа научних 
области продужење рока који не може бити дужи од 30 дана.   

Уколико Комисија не достави извештај у року надлежно Већe департмана 
предложиће надлежном Већу научних области да се формира нова Комисија у року од 5 
дана од дана истека рока. 

Комисије за оцену докторске дисертације може оценити да докторска дисертација 
може да се прихвати у предатом облику, или да је потребно извршити одређене исправке, 
или да докторска дисертација не може да се прихвати. 

У случају да Комисија за оцену докторске дисертације није дала позитивну оцену, 
уз обавезно навођење разлога за то, Веће  департмана предлаже Већу научних области да 
докторску дисертацију врати кандидату на допуну, односно измену. 

Ако кандидат у року од 6 месеци од дана пријема обавештења о одлуци, да 
дисертацију допуни, односно измени, не поступи по примедбама и сугестијама, сматра се 
да је одустао од даљег рада на докторској дисертацији.  

Ако кандидат поступи по примедбама и сугестијама, допуњену односно измењену 
верзију рада доставља Комисији за оцену докторске дисертације која ће сачинити 
допунски извештај. Веће департмана разматра допунски извештај и предлаже Већу 
научних области да усвоји нови извештај. Одлука надлежног Већа научних области, у 
овом случају, може да буде прихватање или одбијање оцене. Одбијену докторску 
дисертацију кандидат не може поново да пријави. 
 

Члан 29. 
 

У случају да Веће научних области усвоји извештај о оцени докторске дисертације 
и у случају прихватања оцене допуњене односно измењене верзије рада кандидата који је 
поступио по примедбама и сугестијама, Универзитет је дужан да предлог одлуке о 
прихватању оцене, уз извештај о оцени и докторску дисертацију, учини доступном 
јавности, и то на званичној интернет страници установе, као и у штампаном облику у 
библиотеци Криминалистичко-полицијског Универзитета, најмање 30 дана пре 
разматрања на надлежном Већу научних области. 

Рок за подношење приговора  је 30 дана од дана објављивања. 
 Приговор, који је потписан од стране подносиоца, упућује се надлежном Већу 
департмана Универзитета.  



Надлежно Веће департмана  је дужно да приговор стави на увид јавности, водећи 
рачуна о прописима који уређују заштиту података о личности, и истовремено га упути 
председнику Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације и затражи да Комисија 
одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема приговора, на исти достави писани 
одговор који постаје саставни део извештаја.  

По истеку рока у коме су извештај комисије и урађена докторска дисертација били 
на увиду јавности, надлежно Веће департмана доставља предлог оцене извештаја и 
извештај   надлежном Већу научних области Универзитета. Надлежно Веће научних 
области   разматра предлог оцене извештаја и сам извештај са евентуалним примедбама и 
доноси одлуку да се докторска дисертација прихвати, одбије или врати на допуну, 
односно, измену.  
  Уколико  Веће научних области Универзитета не усвоји предлог одлуке Већа 
департмана и истовремено прихвати евентуално поднет приговор, надлежно Веће 
департмана, као и кандидат, имају право жалбе Сенату Универзитета у року од 15 дана од 
дана пријема наведене одлуке.  

Сенат у одлучивању по приговору, може:  
1. усвојити приговор уколико утврди да је приговор основан и преиначити 
претходно донету одлуку  надлежног Већа научних области Универзитета,  
2. одбити приговор као неоснован и потврдити претходно донету одлуку.  

Одлука о одбијању приговора мора бити образложена 
Уколико надлежно Веће научних области Универзитета донесе закључак о 

одлагању доношења одлуке дужно је да наведе сугестије и примедбе које треба исправити 
и одреди рок за исправке, ради доношења одлуке прихватању извештаја о урађеној 
докторској дисертацији. 

Члан 30. 
 

Уколико надлежно Веће научних области доносе одлуку о прихватању позитивне   
оцене Комисије и прихватању предлога надлежног Већа департмана, кандидату се 
одобрава  одбрана. 

Одлуком Већа научних области из става 1. овог члана, именује се и Комисија за 
одбрану докторске дисертације, коју чине три члана. Члан Комисије може бити наставник 
Универзитета или лице изабрано у научно звање које има научне референце из 
одговарајуће научне области из које је тема докторске дисертације. Ментор је члан 
Комисије за одбрану, али не може бити њен председник. 

По добијеној сагласности надлежног Већа научних области Универзитета, 
проректор за наставу Универзитета, у договору са члановима Комисије, одређује датум и 
време одбране докторске дисертације, који не може бити дужи од 60 дана од дана 
добијања сагласности.   

Дан, час, и место одбране заказује се посебном одлуком проректора за наставу.  
Кандидат брани докторску дисертацију, у року од три године од дана одобрења 

теме. 
Надлежно Веће научних области може кандидату, на његов захтев, из оправданих 

разлога, односно разлога утврђених законом и статутом, одобрити продужење рока за 
одбрану дисертације, али највише још за две године 

 
 



Члан 31. 
 

Информација о одбрани докторске дисертације са подацима о кандидату, теми, 
времену и месту одржавања одбране, доставља се ректору и објављује се у средствима 
јавног информисања и на интернет страници Универзитета најкасније пет дана пре датума 
одржавања одбране. 

Кандидат може повући докторску дисертацију до почетка одбране. 
  
 

Одбрана докторске дисертације 
 

Члан 32. 
 

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

Чин одбране докторске дисертације почиње тако што председник Комисије за 
оцену и одбрану докторске дисертације закључује да су испуњени сви Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета и Правилником о докторским студијама, предвиђени 
услови за одбрану докторске дисертације. 

Председник Комисије отвара поступак усмене одбране, укратко износи биографске 
податке о кандидату, о резултатима његових студија и његовим радовима и резиме 
извештаја о докторској дисертацији.  

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 гласања, без 
присуства јавности и доношења одлуке. 

 
Члан 33. 

 
 Комисија може донети одлуку да је кандидат „одбранио“ или „није одбранио“ 
докторску дисертацију. 

Одлука се доноси једногласно или већином гласова укупног броја чланова 
Комисије. 

Одмах после оцењивања председник Комисије закључује одбрану докторске 
дисертације јавним саопштавањем оцене.  

О усменој одбрани докторске дисертације води се записник који потписују сви 
чланови Комисије и који се доставља надлежном органу (студентској служби) 
Универзитета. 
 

 



Члан 34. 
 

Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив доктора наука са 
назнаком одговарајуће научне области. 

До додељивања дипломе доктора наука Универзитет издаје уверење о завршеним 
докторским студијама. 
 

Репозиторијум одбрањених докторских дисертација 
 

Члан 35. 
 

 Библиотека Криминалистичко-полицијског универзитета води регистар и базу у 
електронском облику (Репозиторијум) свих докторских дисертација одбрањених на 
Универзитету. 

Кандидат је дужан да докторску дисертацију преда у најмање 8 укоричених 
штампаних примерака, заједно са идентичном електронском верзијом, за потребе 
похрањивања у репозиторијуму Универзитета.   

У докторској дисертацији се као обавезни саставни делови налазе следеће 
потписане изјаве:  

- потписана изјава о ауторству којом се тврди да у докторској дисертацији нема 
делова којима се нарушавају ауторска права других особа;   

- потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне;  
- потписана изјава којом се овлашћује  библиотека Криминалистичко-полицијског 

универзитета да дисертацију чува у електронском, односно дигиталном 
репозиторијуму Универзитета те је учини доступном јавности, под условима 
дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи.  
Кандидат је дужан да на докторској дисертацији видно означи да је одбрањена на 

Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду као и да наведе научни назив, 
име и презиме и звање ментора. 

Универзитет је дужан да уз електронску верзију одбрањене докторске дисертације 
које се трајно чувају у дигиталном репозиторијуму у Универзитетској библиотеци, 
похрани и извештај комисије за оцену дисертације, податке о ментору и саставу комисије 
и податке о заштити ауторских права, као и да све наведене податке учини јавно 
доступним.  

Копију садржаја који се чува у репозиторијуму Универзитет је дужан да у року од 
три месеца од одбране тезе докторске дисертације достави у централни репозиторијум 
који води надлежно министарство.  
 

ПРОМОЦИЈА ДОКТОРА НАУКА 
 

Члан 36. 
 

Промоција доктора наука је јавни свечани чин којим ректор Универзитета јавно 
проглашава студента који је одбранио докторску дисертацију за доктора наука у 
одговарајућој области.  



На промоцију се позивају проректори, руководиоци департмана, чланови Комисије 
за одбрану докторске дисертације, ментори и друга лица која предложи ректор и студент. 

 
 
 

Члан 37. 
 

Одбраном докторске дисертације стиче се право на промоцију у научни назив 
доктора наука.  

Промоцију доктора наука обавља ректор, а у случају његове спречености, 
проректор кога ректор овласти. 

Поступак свечане промоције у научни назив доктора наука уређује се општим 
актом који доноси Сенат Универзитета.   

Докторанти, који су одбранили докторску дисертацију уписују се у Књигу доктора 
наука коју води Универзитет.  

 
Члан 38. 

 
Промоција доктора наука завршава се констатацијом ректора, односно проректора 

кога ректор овласти да су испуњени услови за проглашење студента за доктора наука 
одговарајуће области, и уручењем дипломе.  
 

Члан 39. 
 

У изузетно оправданим случајевима промоција доктора наука може се обавити и у 
одсуству студента. 

Решење о одобравању промоције у одсуству, на писани захтев студента, доноси 
ректор Универзитета. 

Члан 40. 
 
Диплома о научном називу доктора наука оглашава се ништавом ако се утврди да 

докторска дисертација није резулатат оригиналног научног рада докторанта.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 
Поједина питања која нису ближе регулисана овим правилником, уредиће се 

другим општим актом. 
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о докторским 

студијама 19 број 79/1-4-2018 пт од 25.01.2018. године (пречишћен текст: 21број 79/6-5-
2016 од 30.06.2016. године, 21 број 79/12-6-2017 од 20.10.2017. године и 19 број 79/1-4-
2018 од 25.01.2018. године). 

   
 
 



Члан 42. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли 
Универзитета.  

Са применом правилника отпочиње се даном његовог ступања на снагу, изузев 
одредаба које предвиђају неповољније услове студирања а са чијом ће се потпуном 
применом отпочети на генерацији студената  који докторске студије упишу након ступања 
на снагу овог правилника. 

На генерације студената које су уписане пре ступања на снагу овог правилника, 
примењиваће се, одредбе које предвиђају за њих повољније услове студирања у односу на 
услове који су били предвиђени у моменту ступања на снагу овог Правилника. 

Овлашћује се стручна служба Универзитета да без посебног одобрења и 
спровођења поступка предвиђеног за усвајање, може исправити све евентуалне техничке и 
рачунске грешке, као и грешке у бројевима и називима који су предвиђени другим 
прописима чије су одредбе основ за доношење овог правилника. 

 
Члан 43. 

 
Саставни део овог Правилника су следећи прилози: 
 

- Пријава теме докторске дисертације 
- Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације 
- Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији 
- изјава о ауторству 
- изјаву о поштовању Етичког кодекса о академској честитости студената 
- изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторске дисертације 
- изјава о коришћењу 
- упутство за подношење извештаја од стране ментора о кандидату приликом 

промоције доктора наука 
- упутство за подношење извештаја од стране ректора о кандидату приликом 

промоције доктора наука 
- упутство за припрему текста докторске дисертације 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
 

                                                                                         проф. др Дане Субошић 
 

 


