
1 
 

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

-пречишћен текст- 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује организација докторских студија на Економском 
факултету (у даљем тексту: Факултет), упис на докторске студије, поступак за стицање 
академског степена доктора наука и друга питања од значаја за докторске студије. 

Члан 2. 

Докторске студије су студије трећег степена високог образовања. 
Докторске студије на Факултету изводе се у оквиру поља: Друштвено-хуманистичке 
науке, у научној области: Економске науке. 
Докторске студије се организују у складу са Европским системом преноса и акумулације 
бодова (у даљем тексту: ЕСПБ) на акредитованом студијском програму Економија. 
Докторске студије имају 180 ЕСПБ, уз претходно остварен обим студија од најмање 300 
ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама.  

Члан 3. 

Докторска дисертација је оригинални и самостални научни рад кандидата у  научној 
области из које се реализују докторске студије на Факултету. 

 
Члан 4. 

Организацију и реализацију докторских студија на Факултету прати Комисија за 
докторске студије Факултета. 

Комисију за докторске студије чине шефови катедри и продекан за науку, као председник 
Комисије.  
Предлоге одлука Комисије за докторске студије разматра и коначну одлуку доноси 
Наставно-научно веће Факултета. 
 
2. УСЛОВИ УПИСА 

Члан 5. 

Докторске студије  може уписати лице које:  

1. Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном 
просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским 
студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из области економских наука; 

2. Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном 
просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским 
студијама, при чему један од претходно завршених нивоа студија није из области 
економских наука, уколико има најмање један објављен или прихваћен за 
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објављивање научни рад из области економских наука. Ближи услови у погледу 
испуњености критеријума везаних за објављивање научних радова дефинисани су у 
члану 7. овог Правилника;  

3. Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на 
основним и магистарским студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из 
области економских наука; 

4. Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на 
основним и магистарским студијама, при чему један од претходно завршених нивоа 
студија није из области економских наука, и уколико има  најмање један објављен или 
прихваћен за објављивање научни рад из области економских наука. Ближи услови у 
погледу испуњености критеријума везаних за објављивање научних радова су 
дефинисани у члану 7. овог Правилника; 

5. Нема укупну просечну оцену најмање 8,00 на претходно завршеним нивоима студија 
(основним, мастер и магистарским), али има објављена 2 рада из области економских 
наука, од којих један мора бити из категорије М51, или категорије М21, М21а, М22, 
М23 или М24. 

Члан 6. 

Кандидати који испуњавају услове из чл. 5. Правилника полажу пријемни испит који се 
састоји из квалификационог испита (који подразумева полагање два наставна предмета у 
писаној форми) и интервјуа.  

Кандидатима који су мастер академске студије или магистарске студије завршили на 
Економском факултету у Крагујевцу и конкуришу за упис на докторске студије 
Факултета, положени испити на мастер студијама или магистарским студијама, а који се 
полажу на квалификационом испиту, признају се као положени квалификациони испит. 

Наставне предмете који се могу изабрати за полагање квалификационог испита одређује 
Комисија за докторске студије. 

Квалификациони испит се полаже у писаној форми. 

Максималан број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета на 
квалификационом испиту је 20 (двадесет). 

Кандидат је положио квалификациони испит, уколико је из сваког предмета који је 
изабрао остварио најмање 11 (једанаест) поена. 

Бодови остварени на квалификационом испиту улазе у обрачун при рангирању кандидата 
за упис на докторске студије. 
Интервју обавља комисија коју именује Декан факултета.  

На интервјуу се усменим путем проверава мотивисаност и способност кандидата за 
бављење научно-истраживачким радом на докторским академским студијама. 

 
Члан 7. 

 
Кандидати из чл. 5. тачка 2. и 4. овог Правилника, као услов за упис на докторске студије 
морају имати научне радове из области економских наука, објављене или прихваћене за 
објављивање у следећим категоријама: М20, М30, М40, М50 и М60. 
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Члан 8. 

Докторске студије може уписати кандидат који је остварио најмање 80 бодова према 
Критеријумима за рангирање  кандидата за упис на докторске академске студије у прилогу 
бр. 1. 
 

Члан 9. 

Процедуру избора и уписа кандидата на докторске студије спроводи Комисија за упис на 
докторске студије, а на основу објављеног конкурса за упис на докторске студије.  

Комисију за упис на докторске студије одређује Декан и чине је продекан за науку (који 
руководи Комисијом) и пет наставника који испуњавају услове за ментора. 
 

Члан 10. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу 
укупног броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на претходним 
нивоима студија, дужине студирања, и оствареном резултату на пријамном испиту.  

Максималан број бодова по основу просечних оцена на претходним нивоима студија је 50 
(педесет), по основу дужине студирања 20 (двадесет), на квалификационом испиту 40 
(четрдесет), а на интервјуу 20 (двадесет).  

Начин бодовања је детаљно дефинисан у Прилогу 1 овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 

Комисија за упис на докторске студије саставља прелиминарну ранг листу кандидата за 
упис на докторске студије и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета 
у року који је утврђен конкурсом. 

Кандидат има право приговора Декану Факултета на резултат објављен на ранг листи у 
року од три дана од момента објављивања ранг-листе. 

По приговору кандидата Декан доноси одлуку у року од три дана. Решење Декана је 
коначно. 
 

Члан 12. 

Право уписа стиче кандидат који је испунио услове из овог Правилника, а на ранг листи је 
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата. 

Ако кандидат који има право на упис не изврши упис у року предвиђеном конкурсом, 
уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе, који испуњава услове. 

 
3. ОБИМ И ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 
Члан 13. 

Докторске студије Факултета трају три студијске године (6 семестара). Рок за окончање 
докторских студија је шест година. 
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 Члан 14. 

Докторске студије имају 180 ЕСПБ, од чега се 81 ЕСПБ бод стиче полагањем испита из 
девет наставних предмета прописаних студијским програмом, 6 ЕСПБ бодa одбраном два 
семинарска рада, а 93 ЕСПБ бода, по основу активности везаних за израду и одбрану 
докторске дисертације. 

 
 Члан 15. 

Студент докторских студија се у току студија, а најраније након одслушаног првог 
семестра, опредељује за ужу научну област из које жели да изради докторску дисертацију 
и Комисији за докторске студије подноси захтев за именовање Менторске комисије. На 
предлог Комисије за докторске студије и Катедри, Наставно-научно веће Факултета 
одређује студенту Менторску комисију.   

Менторску комисију чине два наставника који испуњавају услове за извођење наставе на 
докторским студијама предвиђене стандардима за акредитацију студијских програма 
докторских студија, при чему један од чланова комисије мора бити из уже научне области 
и испуњавати посебне услове за ментора. 

У току студија, Наставно-научно веће може на предлог Комисије за докторске студије, а 
по образложеном захтеву кандидата, променити Менторску комисију студенту докторских 
студија. 
 

 Члан 16. 

Менторска комисија помаже студенту докторских студија и усмерава га, упућује га у 
научне садржаје које је потребно да савлада, даје сагласност приликом избора предмета 
уже области и обавља друге активности у складу са овим Правилником. 

Чланови Менторске комисије могу бити и чланови Комисије за оцену научне 
заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора и Комисије за 
оцену и одбрану докторске дисертације. 
 
 
 
4. СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 
Члан 17. 

Настава на докторским студијама се реализујe кроз часове предавања и студијски 
истраживачки рад. 

Настава из наставних предмета докторских студија изводи се групно или индивидуално 
(менторска). Групна настава се изводи уколико на једном предмету има више од пет 
студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због карактера 
предмета. 

 
Члан 18. 

Студијским програмом докторских студија прописују се обавезни и изборни предмети 
програма. 
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Број предмета на докторским студијама је 9 – један је заједнички и обавезан за све модуле 
студијског програма, два су обавезна  за одговарајући модул, а шест наставних предмета 
имају статус изборног предмета. Полагањем наставног предмета докторских студија 
студент стиче 9 ЕСПБ бодова. 

Студент, у договору са члановима менторске комисије, може одабрати и полагати изборни 
предмет из студијског програма докторских студија неког од сродних факултета у земљи 
или иностранству, из области кореспондентне "ужој" научној области из које жели да ради 
докторску дисертацију. 

Члан 19. 

Одбраном семинарског рада студент стиче 3 ЕСПБ бода.  

Одбрана семинарског рада врши се пред наставником из чијег наставног предмета је 
студент пријавио рад. 

Члан 20. 

Након положених свих испита прописаних студијским програмом/модулом, и одбрањених 
семинарских радова, студент пријављује, ради и брани Предлог докторске дисертације, из 
"уже" научне области, који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. 
Предлог докторске дисертације подноси се Менторској комисији, која исти прихвата на 
одговарајућем обрасцу Факултета. (ДАС - Образац 1) Прихватањем Предлога докторске 
дисертације студент стиче 3 ЕСПБ бодова. 
 
Одбраном Предлога докторске дисертације студент стиче 10 ЕСПБ бодова.  
 
Предлог докторске дисертације пријављује се и брани пред Менторском комисијом. 
Одбрана је јавна и објављује се на сајту Факултета минимум 3 дана пре датума одбране. 
Комисија записнички констатује да је кандидат «одбранио» или «није одбранио» Предлог 
докторске дисертације. (ДАС - Образац 2) 

Комисија може вратити на допуну рада, студента који на јавној одбрани није пружио 
одговарајућа објашњења. Нова одбрана се не може заказати у року краћем од 30 дана. 

Студент који није одбранио Предлог докторске дисертације, дужан је да пријави нови 
Предлог докторске дисертације.  

 
Члан 21. 

О раду на пријави дисертације и оствареним резултатима истраживања студент подноси 
Извештај Менторској комисији, која исти одобрава на oдговарајућем обрасцу Факултета 
(10 ЕСПБ). (ДАС - Образац 3) 

Извештај треба да садржи: списак положених испита са оценама, наслове приступних 
радова које је студент писао током докторских студија, податке о научним радовима које 
је студент објавио, као и податке о научним скуповима на којима је учествовао. 

Студент у току четвртог семестра припрема за објављивање научни чланак у коме ће 
саопштити резултате својих истраживања. Прелиминарну верзију чланка студент брани 
полагањем Првог докторантског колоквијума, пред Менторском комисијом. 

Комисија записнички констатује да је студент «положио» или «није положио»  Први 
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докторантски колоквијум. (ДАС - Образац 4) Полагањем Првог докторантског 
колоквијума студент стиче 10 ЕСПБ бодова. 

Након положеног Првог докторантског колоквијума, студент пријављује тему докторске 
дисертације.  

Пре пријаве теме докторске дисертације, студент је дужан да има, у складу са актом 
Универзитета, објављене радове из одговарајуће "уже" научне области из које је тема 
дисертације. 

Поступак пријаве теме докторске дисертације ближе је прописан Статутом Факултета, 
Статутом Универзитета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске 
дисертације Универзитета у Крагујевцу. 

 

Члан 22. 

Након одобравања теме докторске дисертације, студент приступа изради докторске 
дисертације о чему месечно подноси извештај ментору, који исти прихвата на 
oдговарајућем обрасцу Факултета (20 ЕСПБ). (ДАС - Образац 5) 

Резултате рада на докторској дисертацији студент брани полагањем Другог докторантског 
колоквијума пред ментором. 

Ментор записнички констатује да је студент «положио» или «није положио» Други 
докторантски колоквијум. (ДАС - Образац 6) Полагањем Другог докторантског 
колоквијума студент стиче 10 ЕСПБ бодова. 

 

Члан 23. 

Урађену докторску дисертацију  студент предаје у најмање седам укоричених штампаних 
примерака, заједно са идентичном електронском верзијом, за потребе похрањивања у 
репозиторијуму Универзитета у Крагујевцу.  

Поступак одбране докторске дисертације ближе је прописан Статутом Факултета, 
Статутом Универзитета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске 
дисертације Универзитета у Крагујевцу. 

 
Члан 24. 

Услов за упис у наредну годину студија стиче студент који у текућој години студија 
оствари најмање 37 ЕСПБ бодова.  
 
 
5. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

 

Члан 25. 

Рад студената у савлађивању предмета докторских студија континуирано се прати током 
наставе, а коначна оцена провере знања студената из сваког предмета студија утврђује се 
на испиту. 
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Члан 26. 

Испити се одржавају у јануару, фебруару, априлу, мају, јуну, септембру, октобру I и 
октобру  II. 

Испити су јавни. Јавност се обезбеђује објављивањем времена и места одржавања испита, 
као и могућношћу присуства других студената на испиту. 

 

6. НАУЧНИ НАЗИВ И ПРОМОЦИЈА 
 

Члан 27. 

Кандидат који је одбранио докторску дисертацију, стиче научни назив Доктор наука - 
економске науке. 

Поступак промоције кандидата у доктора наука обавља Ректор Универзитета. 

 
7.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

Обрасци: 

- Прилог бр.1 – Критеријуми за рангирање кандидата за упис на докторске академске 
студије; 

- ДАС Образац 1 – Пријава Предлога докторске дисертације; 
- ДАС Образац 2 – Записник о одбрани Предлога докторске дисертације; 
- ДАС Образац 3 – записник о прихватању Извештаја о раду на пријави дисертације 

и оствареним резултатима истраживања; 
- ДАС Образац 4 – Записник о одбрани прелиминарне верзије научног чланка - Први 

докторантски колоквијум; 
- ДАС Образац 5 – Записник о прихватању Извештаја о изради докторске 

дисертације; 
- ДАС Образац 6 – Записник о одбрани резултата рада на докторској дисертацији - 

Други докторантски колоквијум. 

 
Члан 29. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и на сајту 
Факултета, а примењиваће се почев од уписа прве генерације студената.                                                              

                                                                                               
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА, број 1890/III-1 од 26.06.2013. год и 
2130/V од 12.07.2017. године. 

Тачност пречишћеног текса Правилника оверава: 
СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА 

Никола Павловић 



Прилог бр. 1 - КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

 СТЕЧЕНА ДИПЛОМА 
ПРЕТХОДНОГ НИВОА 
СТУДИЈА 

ПРЕДУСЛОВ : 
КВАЛИФИКАЦИОНИ 
ИСПИТ 

ПРЕДУСЛОВ : 
ОБЈАВЉЕНИ 
РАДОВИ 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ДУЖИНА 
СТУДИРАЊА** 

ПРИЈЕМНИ 
ИСПИТ: 
ПИСАНИ ДЕО 

ПРИЈЕМНИ 
ИСПИТ: 
ИНТЕРВЈУ 

УКУПНО 

    основне 
студије 

мастер 
студије 

ук. 
бодова 
макс. 

основне 
студије 

мастер 
студије 

 
 

 (максима 
лно) 

 МАСТЕР 4+1 Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

4 х 
пр.оц.* 

1 х 
пр.оц. 

макс. 50 макс. 16 макс. 4 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

1 (оба завршена 
нивоа студија  

           

 
 

            

 из области 
економских наука) 

3+2 Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

3 х 
пр.оц. 

2 х 
пр.оц. 

макс. 50 макс. 12 макс. 8 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

2 МАСТЕР 
(један од завршених  
нивоа 

4+1 Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

4 х 
пр.оц. 

1 х 
пр.оц, 

макс. 50 макс. 16 макс. 4 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

 
 

студија није из 
области економских 
наука) 

3+2 Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

3 х 
пр.оц. 

2 х 
пр.оц, 

макс. 50 макс. 12 макс. 8 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

            
    основне 

студије 
магист. 
студије 

ук. 
бодова 
макс. 

основне 
студије 

магист. 
студије 

   

3 МАГИСТАР (оба 
завршена нивоа студија 
из области економских 
наука) 

Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

4 х 
пр.оц. 

1 х 
пр.оц. 

макс. 50 макс. 16 макс. 4 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

4 МАГИСТАР (један од 
завршених нивоа студија 
није из области 
економских наука) 

Према Правилнику о 
ДАС 

Према 
Правилнику о 
ДАС 

4 х 
пр.оц. 

1 х 
пр.оц, 

макс. 50 макс. 16 макс. 4 2 х 20 
(макс)=40 

макс. 20 130 

* Скраћеница „пр. оц." означава просечну оцену на датом нивоу студија. За магистранде се за ниво магистарских студија рачуна просечна оцена 
положених испита на магистарским студијама.  
** Вредновање дужине студирања: број бодова дат у табели је максимални број бодова који се стиче уколико дужина студија одговара броју 
студијских година завршеног нивоа студија (као дужина магистарских студија се узимају 3 године). За сваку започету годину студирања преко тог 
броја година, од максималног броја бодова се одузимају 2 бода. Дужина студирања представља време од дана почетка првог семестра до дана одбране 
завршног рада (дипломског, мастер или магистарског).  Магистрандима се не бодује дужина студија на магистарским студијама. 



ДАС – Образац 1 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац, Србија 

 
 

ПРЕДМЕТ: ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Поштовани, 

Обраћам Вам се са захтевом да ми одобрите Предлог докторске дисертације, под 
насловом:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Име и презиме студента 
 

____________________________________ 
 

Број индекса:________________________ 
 

Модул: _____________________________ 
 
 

Потпис студента 
 

 
Именована Менторска комисија прихвата Предлог докторске дисертације студента 
______________________________, чиме студент стиче 3 ЕСПБ. Чланови Mенторске 
комисије су: 

1. __________________________________    Потпис: ____________________________ 
 

2. __________________________________    Потпис: ____________________________ 

 
 

Извод из члана 20 Правилника о докторским студијама Економског факултета у Крагујевцу 
 

Након положених свих испита прописаних студијским програмом/модулом, и одбрањених семинарских 
радова, студент пријављује, ради и брани Предлог докторске дисертације, из «уже» научне области, који је 
непосредно у функцији израде докторске дисертације. Предлог докторске дисертације подноси се Менторској 
комисији, која исти прихвата на одговарајућем обрасцу Факултета (Образац 1). Прихватањем Предлога докторске 
дисертације студент стиче 3 ЕСПБ бодова. 

Одбраном Предлога докторске дисертације студент стиче 10 ЕСПБ бодова.  
Предлог докторске дисертације пријављује се и брани пред Менторском комисијом. Одбрана је јавна и 

објављује се на сајту Факултета минимум 3 дана пре датума одбране. 
Комисија записнички констатује да је кандидат «одбранио» или «није одбранио» Предлог докторске 

дисертације (Образац 2). 
Комисија може вратити на допуну рада студента који на јавној одбрани није пружио одговарајућа 

објашњења. Нова одбрана се не може заказати у року краћем од 30 дана. 
Студент који није одбранио Предлог докторске дисертације, дужан је да пријави нови Предлог теме 

докторске дисертације. 



ДАС – Образац 2 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум: К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
о одбрани Предлога докторске дисертације 

 
 
 
 

Студент докторских акдемских студија ______________, приступиo је дана 
_____________ године у _______ сати, у сали ___________, јавној одбрани Предлога 
докторске дисертације, под насловом: 
„________________________________________________________________________“. 
Одбрана се врши пред  Менторском комисијом, именованом Одлуком Наставно-
научног већа, број ____________ од ______________ године, у саставу: 

 

1. Др __________________, ментор; и 
2. Др___________________, коментор. 

 
 

Комисија је стекла уверење да је студент ____________________ на усменој 
јавној одбрани Предлога докторске дисертације доказао да влада материјом коју је 
самостално обрадио и образложио научне закључке до којих је у свом раду дошао. 

На основу тога Комисија констатује да је _______________, студент докторских 
академских студија, број индекса ________________, ОДБРАНИО Предлог докторске 
дисертације, чиме је стекао 10 ЕСПБ. 

 
 
 

ЧЛАНОВИ МЕНТОРСКЕ КОМИСИЈЕ: 
  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 

  

 



ДАС – Образац 2 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум: К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
о одбрани Предлога докторске дисертације 

 
 
 
 

Студент докторских акдемских студија ______________, приступиo је дана 
_____________ године у _______ сати, у сали ___________, јавној одбрани Предлога 
докторске дисертације, под насловом: 
„________________________________________________________________________“. 
Одбрана се врши пред  Менторском комисијом, именованом Одлуком Наставно-
научног већа, број ____________ од ______________ године, у саставу: 

 

1. Др __________________, ментор; и 
2. Др___________________, коментор. 

 
 

Комисија је стекла уверење да је студент ____________________ на усменој 
јавној одбрани Предлога докторске дисертације доказао да влада материјом коју је 
самостално обрадио и образложио научне закључке до којих је у свом раду дошао. 

На основу тога Комисија констатује да је _______________, студент докторских 
академских студија, број индекса ________________, ОДБРАНИО Предлог докторске 
дисертације, чиме је стекао 10 ЕСПБ. 

 
 
 

ЧЛАНОВИ МЕНТОРСКЕ КОМИСИЈЕ: 
  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 

  

 



ДАС – Образац 3 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум:  
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 

 
З А П И С Н И К 

о прихватању Извештаја о раду на пријави дисертације и оствареним 

резултатима истраживања 

 

 

Студент докторских акдемских студија ________________________,  број 
индекса _____________, поднео је дана _______________Извештај Менторској 
комисији, у саставу: 

 

1. Др ____________, ментор; и 
2. Др ____________, коментор. 
 

Именована Менторска комисија констатује да је _________________, 
студент докторских академских студија, успешно реферисао о раду на 
дисертацији и оствареним резултатима истраживања. 

На основу тога Менторска комисија ПРИХВАТА Извештај студента 
____________________, чиме студент стиче 10 ЕСПБ. 

 
 
 

ЧЛАНОВИ МЕНТОРСКЕ КОМИСИЈЕ: 
  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 

  

 
Извод из члана 21, став 1 Правилника о докторским студијама Економског факултета у 

Крагујевцу 
 

О раду на пријави дисертације и оствареним резултатима истраживања студент подноси Извештај 
Менторској комисији, која исти прихвата на одговарајућем обрасцу Факултета (10 ЕСПБ) – Образац 3. Извештај 
треба да садржи: списак положених испита са оценама, наслове приступних радова које је студент писао током 
докторских студија, податке о научним радовима које је студент објавио, као и податке о научним скуповима на 
којима је учествовао. 



ДАС – Образац 4 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум:  
К р а г у ј е в а ц 
 
 

З А П И С Н И К 
о одбрани прелиминарне верзије научног чланка 

ПРВИ ДОКТОРАНТСКИ КОЛОКВИЈУМ 
 
 
 

Студент докторских акдемских студија ________________________, 
приступио је дана _________________ у _________сати, у сали ______________, 
јавној одбрани прелиминарне верзије научног чланка, под насловом: 
„___________________________________________________________________“. 
Одбрана се врши пред  Менторском комисијом, именованом Одлуком Наставно-
научног већа, број ___________ од ___________ године, у саставу: 

 

1. Др _______________________, ментор; и 
2. Др _______________________, коментор. 
 

Комисија је стекла уверење да је студент _______________ на усменој 
јавној одбрани прелиминарне верзије научног чланка доказао да влада 
материјом коју је самостално обрадио и образложио научне закључке до којих је 
у свом раду дошао. 

На основу тога Комисија констатује да је ______________, студент 
докторских академских студија, број индекса ____________, ПОЛОЖИО први 
докторантски колоквијум, чиме је стекао 10 ЕСПБ. 

 
 

ЧЛАНОВИ МЕНТОРСКЕ КОМИСИЈЕ: 
  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 

  

 
Извод из члана 21, став 2 Правилника о докторским студијама Економског факултета у 

Крагујевцу 
Студент у току четвртог семестра припрема за објављивање научни чланак у коме ће саопштити 
резултате својих истраживања. Прелиминарну верзију чланка студент брани полагањем Првог 
докторантског колоквијума пред Менторском комисијом. 



ДАС – Образац 5 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум:  
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
 

 
З А П И С Н И К 

о прихватању Извештаја о изради докторске дисертације 

 

 

Студенту докторских акдемских студија ________________________,  број 
индекса _____________, одобрена је пријава докторске дисертације под 
насловом ____________________________________, одлуком Стручног већа за 
друштвено-хуманистичке науке, број ____________ од _________________, а за 
ментора одређен-а ________________________. 

 
Именовани ментор констатује да је _________________, студент 

докторских академских студија, успешно реферисао о раду на докторској 
дисертацији и оствареним резултатима истраживања. 

 
На основу тога ментор ПРИХВАТА Извештај студента 

____________________, чиме студент стиче 20 ЕСПБ. 
 

 
 
 
 

МЕНТОР: 
  

1. ____________________________________ 

 

 

  

 
Извод из члана 22, став 1 Правилника о докторским студијама Економског факултета у 

Крагујевцу 
 

Након одобравања теме докторске дисертације, студент приступа изради докторске дисертације о чему 
месечно подноси извештај ментору, који исти прихвата на oдговарајућем обрасцу Факултета (20 ЕСПБ). 
(Образац 5) 



ДАС – Образац 6 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум:  
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
о одбрани резултата рада на докторској дисертацији  

ДРУГИ ДОКТОРАНТСКИ КОЛОКВИЈУМ 
 
 
 

Студент докторских акдемских студија ________________________, 
приступио је дана _________________, у _________сати, на Економском 
факултету у Крагујевцу, одбрани резултата рада на докторској дисертацији, под 
насловом: 
„___________________________________________________________________“. 
Одбрана се врши пред  ментором, именованим Одлуком Стручног већа за 
друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, број ___________ 
од ___________ године. 

 

Ментор је стекао уверење да је студент _______________ на усменој 
одбрани резултата рада на докторској дисертацији доказао да влада материјом 
коју је самостално обрадио и образложио научне закључке до којих је у свом 
раду дошао. 

На основу тога Комисија констатује да је ______________, студент 
докторских академских студија, број индекса ____________, ПОЛОЖИО Други 
докторантски колоквијум, чиме је стекао 10 ЕСПБ. 

 
 
 

МЕНТОР: 
  

____________________________________ 

 

  

 


