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[Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану док-
торске дисертације, од 31. јануара 1949. године] 

 
На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора 

наука („Службени лист ФНРЈ” бр. 89/48) прописујем 
 

П Р А В И Л Н И К  

О САСТАВУ И РАДУ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ  
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Члан 1 

Лице, које жели да стекне научни степен доктора наука, подноси о 
томе писмену пријаву декану факултета односно претседнику академије 
наука, у којој назначује научну област из које намерава полагати докторат, 
тему за дисертацију са најкраћим нацртом њеног садржаја и разлоге за из-
бор ове теме. 

Уз пријаву подноси: 
1) аутобиографију; 
2) оверени препис дипломе о завршеном факултету или високој 

школи; 
3) списак научних радова (по могућству и научне радове) или дру-

ге доказе из којих је могуће установити да има извесну научну праксу; 
4) уверење о бирачком праву. 
Страни држављанин подноси и одобрење да може пријавити док-

торат. Ово одобрење издаје Министарство за науку и културу Владе ФНРЈ, 
која га може ослободити подношења докумената из тач. 4, 5 и 6 ако посто-
је сметње да их прибави. 

Члан 2 

Декан факултета односно претседник академије наука предаје при-
јаву и прилоге факултетском савету односно одговарајућем одељењу ака-
демије наука, који бирају из своје средине комисију од три члана, чији је 
задатак да размотри и оцени наводе у пријави и документа и донесе одлу-
ку о томе да ли пријавилац испуњава услове из чл. 5 ст. 1 Закона о стица-
њу научног степена доктора наука. 

Комисија може, по указаној потреби, позвати пријавиоца ради раз-
јашњења и евентуалне измене теме. 
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Члан 3 

Ако комисија одлучи да пријавилац испуњава услове предлаже фа-
култетском савету односно одељењу академије наука да се изабрана тема 
потврди и одреди референт за оцену дисертације. 

Ако одлучи негативно онда то са образложењем саопштава прија-
виоцу. 

Члан 4 

Факултетски савет односно одељење академије наука на свом пр-
вом редовном заседању на основу предлога и одлуке комисије и пријаве 
потврђује тему за дисертацију. 

На истом заседању одредиће се и члан – референт за оцену дисер-
тације, који ће давати кандидату потребна упутства и помоћ за израду ди-
сертације. 

При доношењу одлуке о пријему теме за дисертацију одредиће се, 
према врсти и природи теме, примеран рок за израду дисертације. 

По правилу овај рок не треба да буде дужи од две године. 

Члан 5 

Израђену дисертацију, откуцану у пет примерака, кандидат предаје 
декану факултета односно секретару одељења академије наука. 

По пријему дисертације декан факултета односно секретар одеље-
ња академије наука подноси дисертацију факултетском савету односно 
одељењу академије наука, који бирају из своје средине комисију за оцену 
дисертације. 

Ова комисија се састоји од три члана и један од њих је изабрани 
референт у смислу чл. 4 ст. 2 овог правилника. 

Члан 6 

Комисија за оцену дисертације дужна је, у року од три месеца од 
дана пријема дисертације, да прегледа дисертацију и да донесе одлуку да 
ли се дисертација може примити. 

При оцени дисертације комисија се има држати упутстава изнесе-
них у чл. 6 ст. 2 Закона о стицању научног степена доктора наука. 
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Члан 7 

Ако комисија установи да се дисертација може примити образло-
жену писмену одлуку о томе доставља факултетском савету односно оде-
љењу академије наука са предлогом да се одреди дан одбране дисертације. 

Ако комисија нађе да дисертација не задовољава онда то саопшта-
ва кандидату и враћа му дисертацију са напоменама како и у чему треба 
дисертацију да поправи и допуни. 

Члан 8 

Факултетски савет односно одељење академије наука на основу 
предлога комисија за оцену дисертације одређује у споразуму са кандида-
том дан за одбрану дисертације и обавештава о томе универзитетски савет 
односно претседника академије наука. 

Члан 9 

Универзитетски савет односно претседник академије наука одређу-
је, у смислу чл. 8 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука, 
комисију од пет чланова пред којом ће кандидат бранити дисертацију. 

Чланови ове комисије могу бити како научни радници универзите-
та и академије наука (редовни и ванредни професори, доценти, предавачи, 
редовни и дописни чланови академије наука и стални сарадници академи-
јиних института) на којима се докторат полаже, тако и научни радници са 
других универзитета и академија наука у земљи. 

Члан 10 

Одбрана дисертације врши се јавно у просторијама универзитета 
односно академије наука, што се са најпотребнијим подацима објављује 
преко дневне штампе. 

Члан 11 

Претседник комисија пред којом се брани дисертација, а кога бира-
ју чланови комисија из своје средине, отвара заседање, износи биографију 
кандидата и саопштава донету одлуку комисије за оцену дисертације о 
пријему дисертације. 
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Члан 12 

Кандидат у усменом излагању износи све основне и специјалне за-
датке, образлаже их и пружа доказе и детаљно излаже решење или поста-
вљање научног проблема у дисертацији. 

Члан 13 

Члан комисије – референт у својој речи, после излагања кандидата, 
даје оцену и критику дисертације указујући на све њене одлике и недо-
статке. 

Члан 14 

Остали чланови комисије кандидату стављају примедбе и траже 
објашњење, користећи се правом из чл. 8 ст. 2 Закона о стицању научног 
степена доктора наука. 

Кандидат у закључној речи одговара на сва постављена питања и 
примедбе и даје потребна објашњења. 

Члан 15 

После закључења дискусије комисија се повлачи и према начину 
одбране и одговорима кандидата једногласно одлучује да ли је кандидат 
одбранио дисертацију. Претседник комисије донесену одлуку одмах саоп-
штава скупу и закључује заседање. 

Члан 16 

Опширно образложену писмену одлуку о томе да ли је кандидат 
одбранио дисертацију комисија доставља ректору универзитета односно 
претседнику академије наука, који су дужни, у случајевима успело одбра-
њене дисертације, да изврше промоцију у смислу чл. 9 Закона о стицању 
научног степена доктора наука. 

Члан 17 

На решење комисија из овог правилника нема места жалби. 
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Члан 18 

Прописи овог правилника примењиваће се у свему при полагању 
доктората на високој школи у рангу универзитета, а уколико се полаже 
докторат на високој школи у рангу факултета права и дужности универзи-
тетских органа имају органи те високе школе. 

Члан 19 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 

 
 

Бр. 2210 
31 јануара 1949 године 
Београд 
 
 

Министар за науку и културу 
  Родољуб Чолаковић, с. р. 

 
 
 

[Службени лист ФНРЈ, 5 (1949), 16, стр. 250-251] 
 
 
 




