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На основу чл. 47. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду“ број 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
16.4. 2014. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о већима научних области на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07, 150/09,
158/10, 164/11 и 165/11), после члана 7. додаје се члан 7а који гласи:
„Члан 7а
Члан већа научних области дужан је да учествује у раду већа
научних области.
Ако члан већа научних области одсуствује са седнице већа више
од три пута у току једне школске године без правдања одсуства, или три
пута узастопно одсуствује са седнице са или без правдања одсуства,
председник већа научних области ће на ту околност упозорити
факултет, односно институт о чијем члану је реч.
Декан факултета, односно директор института из става 2. овог
члана, дужан је да у року од 15 дана по пријему упозорења обавести
веће научних области о мерама предузетим у циљу решавања насталог
проблема.“
Члан 2.
У члану 9. тачка 6. се брише.
Члан 3.
После члана 11. и наслова „III – РАД ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ“ додаје се чл. 11а, 11б и 11в који гласе:
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„Члан 11а
Прву, конститутивну седницу већа научних области сазива
проректор и њој председава до избора председавајућег.
Председавајући првој седници је, по правилу, предложени
кандидат за председника већа научних области.
Члан 11б
Седница већа научних области сазива се седам дана пре њеног
одржавања.
Седницу већа научних области сазива председник када за веће
приспеју захтеви у броју који представља најмање половину просечног
броја разматраних предмета по седници већа.
У случају одсутности председника Већа, седницу може сазвати и
њој председавати заменик председника Већа.
Члан 11в
Седница се заказује постављањем позива за седницу, записника
са претходне седнице и одговарајућег материјала у Информациони
систем Универзитета, чиме је материјал за седницу видљив на
одговарајућој веб страници сајта, а члановима већа научних области
достављен позив електронском поштом.
Председник већа начних области може позвати и друга лица да
учествују у раду већа, без права одлучивања.
На дневном реду седнице могу бити предмети који су приспели
на Универзитет најкасније 10 дана пре одржавања седнице већа
научних области.“
Члан 4.
У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Веће научних области ради и одлучује на седници којој
присуствује већина укупног броја чланова Већа.“
Ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 2. речи: „Обрасци 1 и 2“ замењујеу се речима:
„Обрасци 1, 2, 3 и 4“.
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Члан 6.
У члану 19. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Председник већа научних области формулише одлуку, закључак
или мишљење и ставља предложени акт на одлучивање.“
Став 2. постаје став 3.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Усвојени записници са седница већа научних области, са
целокупном документацијом у штампаној и електронској форми,
трајно се чувају у документацији Универзитета.“
Члан 7.
После члана 24. додаје се члан 24а који гласи:
„Члан 24а
Крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању је
30. септембар 2015. године.“
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 30. април 2014. године; Број: 110-2115/1-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Образац 1.
Факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

(Број захтева)

(Назив већа научне области коме се захтев
упућује)

(Датум)

ЗАХТЕВ

за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације за кандидата
магистра наука који брани дисертацију према ранијим прописима
Молимо да, сходно члану 47. ст. 5. тач. 3. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета",
број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), дате сагласност на предлог теме докторске
дисертације:

(пун назив предложене теме докторске дисертације)

НАУЧНА ОБЛАСТ
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ:
1.

Име, име једног од родитеља и презиме кандидата:

2.

Назив и седиште факултета на коме је стекао високо образовање:

3.

Година дипломирања:

4.

Назив магистарске тезе кандидата:

5.

Назив факултета на коме је магистарска теза одбрањена:

6.

Година одбране магистарске тезе:

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ:
Име и презиме ментора:________________________________________
Звање:______________________________________________________
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
Ментор треба да има пет радова (референци) које га, по оцени Већа научних области,
квалификују за ментора односне дисертације.

Обавештавамо вас да је

(назив надлежног тела факултета)

на седници одржаној
размотрило предложену тему и закључило да је тема
подобна за израду докторске дисертације јер садржи оригиналну идеју и да је од значаја за развој
науке, примену њених резултата, односно развој научне мисли уопште.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Прилог

1.

Предлог теме докторске дисертације са образложењем.

Акт надлежног тела факултета о подобности теме за израду докторске
дисертације.
3. Електронска верзија.
2.

Образац 2.
Факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

(Број захтева)

(Назив већа научне области коме се захтев
упућује)

(Датум)

ЗАХТЕВ

за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације за кандидата
на докторским студијама
Молимо да, сходно члану 47. ст. 5. тач. 3. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета",
број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), дате сагласност на предлог теме докторске
дисертације:

(пун назив предложене теме докторске дисертације)

НАУЧНА ОБЛАСТ
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ:
1.

Име, име једног од родитеља и презиме кандидата:

2.

Претходно образовање (назив и седиште факултета, студијски
програм):

3.

Година дипломирања:

4.

Година уписа на докторске студије:

5.

Назив студијског програма
докторских студија:

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ:
Име и презиме ментора:________________________________________
Звање:______________________________________________________
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничкотехнолошких, природно-математичких и медицинских наука ментор треба да има најмање
три рада са SCI, SSCI, AHCI или SCIe листе, као и Math-Net.Ru листе.
У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији друштвенохуманистичких наука ментор треба да има најмање три рада са релевантне листе научних
часописа (Релевантна листа научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIe листе, као и
ЕRIH листу, листу часописа које је Министарство за науку класификовало као М24 и
додатну листу часописа коју ће, на предлог универзитета, донети Национални савет за
високо образовање. Посебно се вреднују и монографије које Министарство науке
класификује као М11, М12, М13, М14, М41 и М51.)

Обавештавамо вас да је

(назив надлежног тела факултета)

на седници одржаној
размотрило предложену тему и закључило да је
тема подобна за израду докторске дисертације јер садржи оригиналну идеју и да је од
значаја за развој науке, примену њених резултата, односно развој научне мисли уопште.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Прилог

1.

Предлог теме докторске дисертације са образложењем.

2.

Акт надлежног тела факултета о подобности теме за израду докторске
дисертације.
Електронска верзија.

3.

Образац 3.
Факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

(Број захтева)

(Назив већа научне области коме се захтев упућује)

(Датум)

ЗАХТЕВ
за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији
за кандидата магистра наука који брани дисертацију према ранијим прописима
Молимо да, сходно члану 47. ст. 5. тач. 4. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета", број 162/11пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), дате сагласност на реферат о урађеној докторској дисертацији:
КАНДИДАТ

(име, име једног од родитеља и презиме)

пријавио је докторску дисертацију под називом:

из научне области:
Универзитет је дана
је гласила:

својим актом под бр.

дао сагласност на предлог теме докторске дисертације која

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације образована је на седници одржаној _____________________________,
одлуком факултета под бр.

, у саставу:

Име и презиме члана
комисије

звање

научна област

Установа у којој је
запослен

1.
2.
3.

Напомена: уколико је члан Комисије у пензији навести датум пензионисања.
Наставно-научно веће факултета прихватило је реферат Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на
седници одржаној дана

.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Прилог:

1.
2.
3.
4.

Реферат комисије са предлогом
Акт Наставно-начног већа факултета о усвајању реферата
Примедбе дате у току стављања реферата на увид јавности,
уколико је таквих примедби било
Електронска верзија.

Образац 4.
Факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

(Број захтева)

(Назив већа научне области коме се захтев упућује)

ЗАХТЕВ

(Датум)

за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији
за кандидата на докторским студијама
Молимо да, сходно члану 47. ст. 5. тач. 4. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитет", број 162/11пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), дате сагласност на реферат о урађеној докторској дисертацији:
КАНДИДАТ

(име, име једног од родитеља и презиме)

студент докторских студија на студијском програму ______________________________________________________
пријавио је докторску дисертацију под називом:

из научне области:
Универзитет је дана
је гласила:

својим актом под бр.

дао сагласност на предлог теме докторске дисертације која

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације образована је на седници одржаној _____________________________,
одлуком факултета под бр.

, у саставу:

Име и презиме члана
комисије

звање

научна област

Установа у којој је
запослен

1.
2.
3.

Напомена: уколико је члан Комисије у пензији навести датум пензионисања.
Наставно-научно веће факултета прихватило је реферат Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на
седници одржаној дана

.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Прилог:

1.
2.
3.
4.

Реферат комисије са предлогом
Акт Наставно-начног већа факултета о усвајању реферата
Примедбе дате у току стављања реферата на увид јавности, уколико је таквих примедби било
Електронска верзија

