
КОРАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЦЕДУРУ ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ 

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ И ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КАНДИДАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Уколико веће Универзитета не да сагласност на одлуку већа факултета, веће 

факултета подноси приговор Сенату. Одлука Сената је коначна 

12. Веће Универзитета даје сагласност на извештај и потврђује ментора

11. Комисија за претходна питања Универзитета упућује материјал надлежном 
Већу 

10. Надлежни орган факултета упућује одлуку, извештај и потребне прилоге 
Универзитету у Крагујевцу

9. Након истека увида јавности, веће факултета разматра извештај и, ако га 
прихвати, одобрава рад на дисертацији и одређује ментора кандидату

8. Исправан материјал се ставља на увид јавности 15 дана на интернет страницу 
факултета, о чему факултет обавештава Универзитет  најкасније у року од 3 

дана од дана почетка увида јавности

7. КПП одговара у року од 5 дана од пријема материјала, а проректори 
прослеђују допис факултету

6. Стручна служба Универзитета прослеђује извештај члану КПП-а, надлежним 
проректорима и продекану

5. Надлежни орган факултета доставља извештај Универзитету 

4. Комисија доставља извештај факултету у рокуод 30 дана од дана пријема 
одлуке већа Универзитета и пријема документације

3. Надлежно веће Универзитета формира комисију за писање извештаја

2. Надлежно веће факултета усваја пријаву и предлаже Комисију за писање 
извештаја надлежном већу Универзитета

1. Студент подноси пријаву теме надлежном већу факултета

* Уколико извештај има 
недостатке, наводе се у 

допису и отклања их 
Комисија за писање 

извештаја

Комисија доставља 
исправљени материјал 

факултету



 

1. Студент подноси пријаву теме докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта, заједно са доказима о испуњености услова за пријаву, утврђених студијским 

програмом, општим актом факултета и Правилником о пријави, изради и одбрани 

докторске дисертације, докторског уметничког пројекта наставно-научном, односно 

наставно-уметничком већу факултета. 

2. Надлежни орган факултета усваја  пријаву теме докторске дисертације, односно 

пријаву докторског уметничког пројекта и утврђује предлог надлежном Већу 

Универзитета за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о 

оцени научне, односно уметничке заснованости теме и испуњености услова кандидата 

и предложеног ментора за израду докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта. 

3. Надлежно Веће Универзитета формира  Комисију за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и предложеног ментора. 

4. Комисија доставља извештај надлежном органу факултета у року од 30 дана од дана 

пријема одлуке о формирању комисије и пријема одговарајуће документације. 

5. Надлежни орган факултета доставља извештај Универзитету у Крагујевцу. 

6. Стручна служба Универзитета прослеђује извештај надлежном члану Комисије за 

претходна питања, проректору за наставу и студентска питања, проректору за 

научноистраживачки рад Универзитета у Крагујевцу, као и одговарајућем продекану 

факултета.  

7. Надлежни члан Комисије за претходна питања Универзитета, најкасније у року од пет 

дана од дана пријема материјала, доставља мишљење Стручној служби, а након тога 

допис, потписан од стране проректора, упућује се факултету. 

 Уколико материјал садржи недостатке, проректор за наставу и студентска питања и 

проректор за научноистраживачки рад Универзитета у Крагујевцу упућују 

факултету допис са наведеним недостацима које Комисија за оцену научне 

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторске 

дисертације, односно докторског уметничког пројекта и предложеног ментора треба 

да отклони.  

 Након отклањања наведених недостатака, Комисија доставља исправљени извештај 

факултету, а надлежни орган факултета упућује материјал Универзитету у 

Крагујевцу. 

 Стручна служба Универзитета прослеђује извештај надлежном члану Комисије за 

претходна питања, проректору за наставу и студентска питања, проректору за 

научноистраживачки рад Универзитета у Крагујевцу, као и одговарајућем продекану 

факултета.  

 Надлежни члан Комисије за претходна питања Универзитета, најкасније у року од 

пет дана од дана пријема материјала, доставља мишљење Стручној служби, а након 

тога допис, потписан од стране проректора, упућује се факултету. 

 



 

8. Технички исправан материјал се ставља на увид јавности на интернет страницу 

факултета. Увид јавности траје 15 дана од дана објављивања. О дану почетка увида 

јавности факултет је дужан да обавести Универзитет одмах, а најкасније у року од 3 

дана. 

9. Након истека увида јавности, веће факултета разматра извештај Комисије, и уколико 

исти прихвати, одобрава рад на изради докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и одређује кандидату ментора из реда наставника универзитета, 

водећи рачуна о предлогу кандидата. 

10. Надлежни орган факултета подноси надлежном већу Универзитета одлуку већа 

факултета о прихватању извештаја, као и извештај о научној, односно уметничкој, 

заснованости теме и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске 

дисертације, односно докторског уметничког пројекта, са потребним прилозима. 

11. Комисија за претходна питања Универзитета у Крагујевцу упућује надлежном Већу 

Универзитета материјал на разматрање. 

12. Веће Универзитета даје сагласност на Извештај комисије о научној  заснованости теме 

и испуњености услова кандидата и потврђује предложеног ментора. 

13. У случају да надлежно веће Универзитета није дало сагласност на одлуку већа 

факултета, веће факултета може изјавити приговор Сенату у року од 15 дана од дана 

достављања одлуке већа Универзитета. Сенат може потврдити или преиначити одлуку 

надлежног већа Универзитета. Одлука Сената је коначна. 

 


