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[Опште упутство за извршење Закона о стицању научног степе-
на доктора наука, од 10. октобра 1950. године] 

 
На основу чл. 17 ст. 2 Закона о стицању научног степена доктора 

наука прописујем 
 

О П Ш Т Е  У П У Т С Т В О  

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ СТЕПЕНА  
ДОКТОРА НАУКА 

1. Докторат се може полагати на сваком факултету и високој шко-
ли, као и на свакој академији наука, ако се на њима изучава научна област 
из које лице које намерава полагати докторат жели да ради докторску ди-
сертацију. 

2. Кад за полагање доктората долазе у обзир два или више факул-
тета или високих школа зато што се на свима њима изучава научна област 
из које се жели радити докторска дисертација, докторат се полаже на оном 
факултету односно високој школи где се односна научна област изучава 
као главна (на пример: докторат математичких или биолошких наука пола-
же се на природно--математичком факултету, а ако таквог факултета нема 
онда на филозофском факултету). 

3. Докторат се може полагати, по правилу, из научне области која 
одговара факултету односно високој школи коју је кандидат завршио (на 
пример: дипломирани правник може полагати, по правилу, докторат прав-
них наука). 

Изузетно, докторат се може полагати и из других научних области, 
ако се лице које намерава полагати докторат истакло научним радом и на-
учним публикацијама из тих научних области. 

4. Пријава за полагање доктората може се подносити више пута 
(чл. 5 Закона о стицању научног степена доктора наука). 

5. Установа на којој је докторска дисертација одбрањена решава, 
обзиром на значај докторске дисертације, да ли ће је штампати, у колико 
примерака и када и колико ће примерака дати аутору, а колико примерака 
задржати (чл. 7 закона). 

6. Одбрана докторске дисертације може се поновити само један-
пут, и то на истој установи и најраније после годину дана (чл. 8 закона). 

7. Промоција на степен доктора је јаван и свечан чин. 
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Промоција се објављује у „Службеном листу ФНРЈ”. 
Промоција се мора извршити у року од шест месеци по положеном 

докторату. За то време лице које је положило докторат ужива сва права ко-
ја даје научни степен доктора наука (чл. 8 и 9 закона). 

8. Лице које је почело полагати докторат пре ступања на снагу За-
кона о стицању научног степена доктора наука, може га полагати по ста-
ром систему само до краја 1952 године. 

Докторат положен у овом року на основу докторске дисертације 
признаје се као научни степен, а докторат положен без докторске дисерта-
ције признаје се као академски степен. 

9. Ревизија положених доктората у времену од 6 априла 1941 годи-
не до 9 маја 1945 године, извршена на основу републичких прописа пре 
ступања на снагу Закона о стицању научног степена доктора наука, пуно-
важна је (чл. 12 закона). 

10. Министри народних република надлежни за питања науке и 
културе донеће у складу са овим општим упутством ближе прописе за из-
вршење Закона о стицању научног степена доктора наука. 

11. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 
 
 
Бр. 7345 
10 октобра 1950 године 
Београд 
 
  

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за науку и културу 

Родољуб Чолаковић, с. р. 

 
 [Службени лист ФНРЈ, 6 (1950), 60, стр. 962] 

 




