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Б Е О Г Р А Д 
 

На основу члана  58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 
01-1/36 од 14. марта 2019. год, а на Предлог Комисије за трећи степен студија (Комисија за 
докторске студије Шумарског факултета) бр. 01-5589/2 од 20. маја 2022. год, Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 25. маjа 2022. год, доноси  

 
 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 
бр. 01-2/126 од 14. јула 2021. године 

 
 
 

Члан 1. 
 

Члан 24. став 4 се мења и гласи: 
„4) За ментора се може одредити наставник факултета који мора имати референце из 
уже научне области којој припада тема докторске дисертације и испуњавати друге 
услове из Стандарда акредитације (минимално пет радова објављених у часописима са 
SCI листе у задњих 10 година). 
 
Члан 24. став 5 се мења и гласи: 
„5) У оправданим случајевима, због природе теме докторске дисертације, могу се 
предложити и два ментора, с тим да први ментор увек мора бити с Факултета, а 
други ментор може бити: 
1. наставник Универзитета у Београду као и наставник другог Универзитета, са којим 
Универзитет у Београду има уговор о пословној-техничкој сарадњи; 
2. истраживач изабран у научно звањe, а запослен на институту у саставу 
Универзитета у Београду; 
3. професор емеритус Универзитета у Београду; 
4. члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно 
звање;  
5. лице с еквивалентним звањем из тач. 1. и 2. овог члана, ако је реч о ментору који је 
звање стекао у иностранству, када су у питању докторске студије на основу 
билатералног уговора између Универзита, односно факултета и стране високошколске 
установе која испуњава услове за издавање диплома доктора наука у складу са 
прописима земље порекла (cotutelle de these), а у складу са општим актом који доноси 
Сенат, као и у другим случајевима када је одређен за другог ментора а који 
испуњавају услове из става 4 члана 24.“ 
 



Члан 24 став 7 брише се, а став 8 и 9 постају став 7 и 8 истог члана. 
 

Члан 2. 
 

Члан 19. став 2 се мења тако што се на крају, уместо тачке додаје зарез и речи „на период 
од 3 године.“ тако да сада гласи: 
„Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа надлежног одсека, именује 
руководиоце студијских програма докторских студија, из реда наставника Факултета, који 
испуњавају услове да изводе наставу на докторским студијама, сагласно Стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (стандард 9), 
на период од 3 године.“ 
 
Члан 19 став 3 се мења тако што се на крају, уместо тачке додаје зарез и речи „на период 
од 3 године.“ тако да сада гласи: 
„У реализацији наставних активности руководиоцима студијских програма докторских 
студија помажу руководиоци модула. Руководиоце модула именује декан на предлог 
одговарајућих катедри на период од 3 године.“ 
 

Члан 3. 
 
Члан 22. став 6 мења се тако да се бришу речи „само у току прве две недеље семестра“, 
тако да сада гласи: 
„Студент, уз сагласност руководиоца студијског програма, може поднети захтев за 
промену изборног предмета.„ 
 

Члан 4. 
 
У члану 23. врши се исправка техничке грешке тако што се број Обрасца 3. брише и мења 
у Образац 2. тако да сада гласи:  

(1) ......студент пријављује тему докторске дисертације (Образац 2: Пријава теме 
докторске дисертације) и подноси захтев за одређивање ментора (Образац 2а: 
Сагласност о менторству. 
 

Члан 5. 
 
Члан 29. став 5. мења се тако што сада гласи: 
„Студијски програм докторских студија Технологије дрвета има један модул са пет 
усмерења.:“ 

 
Члан 29. став 6 у петом, шестом и седмом пасусу, извршена је исправка текста и 
усклађена са стандардима из акредитованог студијског програма, тако да гласи: 
„У другој години, у трећем семестру слуша се изборни предмет из четврте групе (8 
ЕСПБ). Лабораторијски и експериментални рад је обавезни предмет (22 ЕСПБ) у оквиру 
кога ће се на основу научно-истраживачког рада из претходног семестра осмислити и 
испланирати лабораторијски и експериментални рад. У четвртом семестру обавезни 
предмети су Научно истраживачки рад (16 ЕСПБ) и одбрана пројекта докторске 



дисертације (14 ЕСПБ).  
У трећој години студент докторских студија има обавезу пријаве теме докторске 
дисертације (15 ЕСПБ), и рад на тексту дисертације (15 ЕСПБ). У последњем семестру 
ради на тексту дисертације (15 ЕСПБ), припрема одбрану и брани докторску дисертацију 
(15 ЕСПБ).  
Пре одбране докторске дисертације студент докторских студија је обавезан да: публикује 
рад у националном часопису категорије М52 или М53, публикује рад у водећем 
Националном часопису категорије М51 или М24, у којима ће презентовати део својих 
резултата из дисертације, учествује на међународном скупу категорије М33 или М34, 
учествује у сегменту наставе или у делу пројекта Министарства за науку и технолошки 
развој. Услов за одбрану дисертације је публиковање рада у часопису са SCI листе, са 
резултатима из дисертације у коме ће бити први аутор.“ 
 
Члан 29. став 7 пети пасус, мења се тако да се иза речи „учествује у наставном процесу“ 
дода „или у сегменту истраживања на пројекту које финансира Министарсво за просвету и 
науку“, тако да гласи: 
„Трећа година докторских студија обавезује студента да настави са експерименталним 
радом (6 ЕСПБ), учествује у међународном скупу са рефератом (неопходно је да 
презентује део података из докторске дисертације) (10 ЕСПБ), учествује у наставном 
процесу или у сегменту истраживања на пројекту које финансира Министарсво за 
просвету и науку и ради на тексту дисертације (14 ЕСПБ). У завршној фази студент 
завршава текст дисертације (14 ЕСПБ), објављује рад у часопису са SCI листе у коме је 
први аутор (6 ЕСПБ) и припрема одбрану дисертације (10 ЕСПБ).“ 
 

Члан 6. 
 
Члан 37 табела 3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ПЕЈЗАЖНА 
АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА, ред 10, колона 3 мења се и гласи: 
„Одбрана пројекта докторске дисертације“ 
Ред 11, колона 3 мења се и гласи: 
„Пријава теме докторске дисертације“ 
 

Члан 7. 
 

Члан 38 став 1 мења се тако што се иза речи (односно модула) додаје „и потенцијални 
ментор, односно“, тако да сада гласи: 
„Верификацију појединачних активности студента, осим положених обавезних и изборних 
предмета предвиђених студијским програмом, потписима у индекс и у виду извештаја 
(Образац Г: Извештај о активностима на докторским студијама, Образац Г/а: Извештај 
ментора о оригиналности докторске дисертације) потврђује Комисија за верификацију 
активности на докторским студијама конкретног модула у оквиру студијског програма, 
коју по правилу чине два члана надлежне катедре (односно модула) и потенцијални 
ментор, односно ментор. Комисије за верификацију активности на докторским студијама 
именује декан, на предлог руководиоца студијског програма докторских студија по 
прибављеном мишљењу надлежних Катедри, на почетку сваке школске године. 

 



Члан 8. 
 
У Прилогу 1. „Организација студијских програма докторских студија Шумарског 
факултета“ у оквиру Студијског програма технологије дрвета, уместо речи „модула“ треба 
да стоји „изборна група“. 
 

Члан 9. 
 

У Обрасцима Е1 и Е1а, исправити „члан 21“ уместо „члан 18“ . 
 

Члан 10. 
 

У Обрасцу 2а исправити реч „Београд“. 
 

Члан 11. 
 

Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу наредног дана од дана доношења, 
односно објављивања на сајту Факултета. 

 
 
 
 
Одлуку доставити: Комисији за трећи степен студија, Служби за наставу и 

студентска питања, секретару Факултета, свим одсецима, декану, писарници. 
  

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

Проф. др Бранко Стајић 
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