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[Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштве-
ног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и 
савезним органима власти, проглашава се Закон о докторату наука, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници Савезног већа од 16 јуна 
1955 године. 
 
ПР бр. 19 
20 јуна 1955 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне скупштине, 
Моша Пијаде, с. р. 

 
 

З А К О Н  

О ДОКТОРАТУ НАУКА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Ради унапређења научног рада и подизања научних радника уста-
новљава се докторат наука. 

Члан 2 

Сваки грађанин Федеративне Народне Републике Југославије има 
право да, под једнаким условима, стиче докторат наука. 

Исто право имају и страни држављани. 
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Члан 3 

Докторат наука додељује универзитет на основу одлуке факултета. 

Члан 4 

Докторат наука стиче се на основу положеног усменог докторског 
испита и одбрањеног докторског рада (дисертације). 

Члан 5 

Научне дисциплине из којих поједини факултети дају докторат на-
ука одређују се статутом факултета. 

Члан 6 

Усмени докторски испит се полаже из оне научне дисциплине или 
оних научних дисциплина на које се односи дисертација. 

Члан 7 

Докторска дисертација мора бити самосталан научни рад и прет-
стављати прилог науци. 

На усменој одбрани докторске дисертације кандидат треба да пока-
же да потпуно влада материјом коју је обрадио и да образложи и одбрани 
научне закључке до којих је у свом раду дошао. 

Члан 8 

За стицање доктората наука може се пријавити лице које је дипло-
мирало на једном од факултета, на високој школи или на уметничкој ака-
демији која одговара факултету. 

Докторат се стиче, по правилу, на факултету на коме је кандидат 
дипломирао или на истородном факултету другог универзитета. 

Статутом факултета предвидеће се стицање доктората од стране 
лица која су дипломирала на факултету друге струке, односно на високој 
школи или на уметничкој академији. 

Факултет даје докторат наука на основу дисертације из оних науч-
них дисциплина које спадају у његову научну област. 

Члан 9 

Лице које је стекло докторат наука има права одређена законом. 
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II. ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ ДОКТОРАТА 

Члан 10 

Лице које жели да стекне докторат наука подноси пријаву факулте-
ту са доказом да је завршило факултет, високу школу или уметничку ака-
демију. 

Пријава садржи предлог предмета докторске дисертације и кратак 
опис проблема које обухвата. 

На основу мишљења двојице референата факултетска управа при-
хвата тему докторске дисертације или обавештава лице које је пријавило 
тему о потреби њене измене односно допуне, или је одбија. 

Факултетска управа ће кандидату на његово тражење указати потреб-
ну научну помоћ и одредити му наставника ради давања упутстава за рад. 

Члан 11 

Израђену докторску дисертацију кандидат подноси факултетској 
управи у десет примерака. 

Кад факултетска управа прими докторску дисертацију одређује ко-
мисију за оцену дисертације. 

Комисија се састоји од три члана. Комисију сачињавају универзи-
тетски наставници одговарајуће научне дисциплине истог факултета а по 
потреби и наставници других факултета истог универзитета. У састав ко-
мисије могу ући и универзитетски наставници другог универзитета као и 
други истакнути научни радници. 

Комисија је дужна да свој писмени реферат о оцени дисертације 
поднесе факултетској управи у року од три месеца. 

Факултетска управа може дисертацију прихватити, или вратити 
кандидату да је измени односно допуни, или је одбити. 

Члан 12 

Усмени докторски испит кандидат полаже пре одбране докторске 
дисертације. Време полагања усменог испита одређује факултетска управа 
узимајући у обзир предлог кандидата. 

Усмени испит може се поновити једанпут у року који одреди фа-
култетска управа. 

Факултетска управа, сагласно одредбама статута, може изузетно 
ослободити од полагања усменог докторског испита кандидата који се низ 
година бави научним радом и истиче својим радовима. 
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Члан 13 

Усмени докторски испит полаже се пред комисијом коју одређује 
факултетска управа. 

Комисија је састављена од три до пет чланова. Чланови комисије 
одређују се сагласно одредби члана 11 став 3 овог закона. 

Члан 14 

Кандидату који је положио усмени испит и чија је дисертација 
прихваћена одређује се дан за одбрану дисертације. 

Одбрана дисертације је јавна и врши се пред комисијом која се од-
ређује сагласно одредби члана 11 став 3 овог закона. 

Поступак одбране дисертације одређује се факултетским статутом. 

Члан 15 

Докторска дисертација која није одбрањена на основу одбране по-
вољно оцени већина чланова комисије. 

Докторска дисертација која није одбрањена не може се поново 
поднети. 

Члан 16 

Одлуку комисије о положеном докторату декан факултета доста-
вља ректору универзитета ради промоције. 

Промоцију доктора наука врши ректор у присуству декана факул-
тета. 

Промоција је јавна. 
Ближе одредбе о поступку промоције прописује статут универзитета. 

Члан 17 

Кандидату се приликом промоције издаје диплома о докторату на-
ука са ознаком научне дисциплине из које је стечен докторат. 

Члан 18 

Диплому доктора наука издаје универзитет и потписује ректор 
универзитета и декан факултета. 

Облик дипломе прописује универзитетски статут. 
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Члан 19 

Факултетска управа доставља свакој универзитетској библиотеци у 
земљи по један примерак одбрањене докторске дисертације и објављује 
резиме дисертације заједно са именима чланова комисије пред којима је 
дисертација оцењена и одбрањена. 

Члан 20 

Докторат наука губи се ако се утврди да поднесена дисертација ни-
је самосталан научни рад. Одлуку о томе доноси факултетска управа са-
гласно поступку који прописује статут факултета. 

III. ПОЧАСНИ ДОКТОРАТ 

Члан 21 

Истакнутим научним и јавним радницима који су својим делима 
унапредили научну мисао, као и лицима која су за науку или за друштвени 
напредак нарочито заслужна може се доделити почасни докторат. 

Почасни докторат може се дати и за сваку научну област из које се 
може стећи докторат наука. 

Члан 22 

Предлог за додељивање почасног доктората може дати факултет-
ска управа на основу мишљења комисије од три универзитетска наставни-
ка. Одлуку о додељивању овог доктората доноси универзитетска управа на 
основу образложеног предлога факултетске управе. 

Члан 23 

Промоција почасног доктора врши се на свечаном скупу под прет-
седништвом ректора. 

Ректор проглашава стицање почасног доктората и предаје посебну 
диплому почасном доктору. 

Члан 24 

Почасни докторат може се дати држављанину Федеративне Народ-
не Републике Југославије и страном држављанину. 
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25 

Докторат стечен на страним универзитетима и високим школама 
подлеже нострификацији. 

Прописе о нострификацији доноси Савезно извршно веће. 

Члан 26 

Лица која су по досадашњим или ранијим прописима стекла докто-
рат, изузев академског степена доктора медицине, имају сва права која 
припадају онима који су стекли докторат наука. 

Лица која су постала држављани Федеративне Народне Републике 
Југославије на основу уговора о миру или путем опције, а стекла су докто-
рат на једном од универзитета државе чији су били држављани, имају и 
без нострификације своје докторске дипломе сва права која су стекла сти-
цањем доктората. 

Члан 27 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о стицању 
научног степена доктора наука од 29 септембра 1948 године, изузев члана 
14 тога закона. 

Под условима предвиђеним у Општем закону о универзитетима 
може се стицати докторат наука по ранијим прописима, ако се докторска 
дисертација преда најдаље до 15 јула 1956 године. 

До рока предвиђеног у претходном ставу завршиће се и додељива-
ње доктората наука у академијама наука, држећи се при том услова који су 
предвиђени у Општем закону о универзитетима. 

Члан 28 

Универзитетским и факултетским статутима и одлукама универзи-
тетског и факултетског савета могу се доносити ближе одредбе ради извр-
шења овог закона. 

Члан 29 

Овај закон ступа на снагу петнаест дана по објављивању у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ”. 

 
[Службени лист ФНРЈ, 11 (1955), 29, стр. 486–487] 




