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 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: 

www.fpn.bg.ac.rs 

 

 

 На основу члана 65. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“ бр. 88/17,27/18.-др.закон и 73/18.), члана 1. став 2. Правилника о докторским 

студијама на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 191. од 

24. маја 2016. године), члана 57. став 1. тачка 7. Статута Универзитета у Београду - 

Факултета политичких наука, Наставно-научно веће Факултета на 6. седници, 

одржаној дана 23. маја 2019. године,  донело је: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ 

СТУДИЈАМА 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

бр. 08-2826/1 од 26.09.2016. године 

 

        Члан 1. 

 У Правилнику о докторским академским студијама Универзитета у Београду- 

Факултета политичких наука бр. 08-2826/1 од 26.09.2016. године (у даљем тексту: 

Правилник) члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4. 

 Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета утврђује висину 

школарине за самофинансирајуће студенте за наредну школску годину.“  

 

Члан 2. 
 У члану 8. став 3, члану 19. став 1, члану 40. став 3. и члану 50.став 2. речи: “стручни 

сарадник за студије трећег степена“ замењују се речима: „Самостални стручнотехнички 

сарадник за студије и студентска питања (за докторске академске студије)“ у одговарајућем 

падежу. 

 У члану 8. после става 5. додају се став 6. и 7. који гласе:  

 „Жалбу из става 3. и 4. овог члана, кандидат  може уложити преко писарнице или на 

мејл адресу самосталног стручнотехничког сарадника за студије и студентска питања (за 

докторске академске студије). 

 Решења по жалби могу се уручити лично кандидатима, као и преко мејл адресе 

коју су кандидати навели у пријави.“ 

 Досадашњи став 6,7.и 8. постају став 8,9. и 10. 

 

 

        Члан 3. 

 Члан 11. мења се и гласи: 

        „Члан 11. 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:  

1) завршене основне и мастер академске студије, односно интегрисане 

студије са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање 

четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању («Сл.гласник РС» бр.76/05, 100/07.-

аутентично тумачење, 97/08,44/10,93/12,89/13,99/14,45/15.-аутентично 

тумачење, 68/15. и 87/16.) и општом просечном оценом од најмање 8 на 
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основним академским и мастер академским студијама, односно 

интегрисаним студијама;  

2) завршене основне академске и мастер академске студије, са најмање 300 

ЕСПБ, општом просечном оценом мањом од 8 на основним академсим и 

мастер академским студијма, ако је у часописима са листе ресорног 

министарства  објавио научне радове у последње две године пре уписа на 

докторске студије, и то најмање  2 (два) рада М51. Ова два рада могу 

заменити радови више категорије. 

 

Студијски програм докторских академских студија Факултета могу уписати 

кандидати који су основне академске и мастер академске студије завршили на 

студијским програмима из области друштвено-хуманистичких наука, али студијским 

програмом докторских студија могу се предвидети и друге одговарајуће завршене 

основне академске и мастер академске студије као услов за упис на докторске студије, 

односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра наука из става 1. 

овог члана. 

Знање страног  језика доказује се достављањем сертификата, а по потреби и 

провером на начин који то пропише декан Факултета. 

Кандидат треба да докажe склоност истраживачком и научном раду, као и 

претходно професионално усавршавање (научни радови, зборници, монографије, 

пројекти, руковођење и сл.). 

 

Члан 4. 

У члану 12. додаје се став 2. који гласи: 

 „За кандидате који су четворогодишње студије завршили по прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању («Сл.гласник РС» бр.76/05, 

100/07.-аутентично тумачење, 97/08,44/10,93/12,89/13,99/14,45/15.-аутентично 

тумачење, 68/15. и 87/16.) вреднује се просечна оцена са основних студија која 

укључује дипломски рад, уколико исти постоји.» 

 

Члан 5. 

 После члана 13. додаје се члан 13а. и 13б. који гласе: 

„Члан 13а. 

 Општа просечна оцена из члана 13. рачуна се у складу са формулом 

дефинисаном у члану 12. овог Правилника. 

Дужина трајања студија на основним академским и мастер академским 

студијама вреднује се до 10 поена, а најмање 0 поена, по формули: 

ДТС=10-(дгс на ОАС и МАС x 2) 

дгс на ОАС и МАС=додатна година студирања на ОАС и МАС. 

 Оставрени научни резултати се рачунају у складу са важећим општим актом о 

поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача Републике Србије. 

Разговор са кандидатом мора бити вреднован, а вредновање записнички 

констатују чланови комисије из члана 9. овог Правилника. 

 

 

 

Посебни случајеви уписа на студијски програм 

Члан 13б. 
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 На студијски програм докторских академских студија може се без пријемног 

испита уписати лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној 

области на Факултету или другој високошколској установи. 

 Лице из става 1. овог члана мора испуњавати улове за упис на студијски 

програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ. 

 Лице из става 1. овог члана уписује се у статусу самофинансираћег студента и 

не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.“ 

 

Члан 6. 

„Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 

 Страни држављани могу да упишу докторске студије под условима као и 

држављани Републике Србије. 

 Износ школарине за стране држављане посебно се утврђује. 

 Уколико докторске студије жели да упише кандидат, страни држављанин или 

држављанин Републике Србије, који је претходне нивое студија завршио у 

иностранству, пре пријаве на конкурс мора покренути поступак признавања стране 

високошколске исправе ради наставка образовања. 

Лице из става 3. овог члана може се условно уписати на студијски програм када 

поступак признавања стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење 

пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет. 

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске 

исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило сматраће се да 

се лице није уписано. 

Лицу из става 4. ово члана вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове 

уписа. 

 При упису студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено 

осигуран и да познаје језик на коме се изводе студије. 

 Студент страни држављанин уписује се искључиво као самофинасирајући 

студент, уколико међународним споразумом није другачије одређено.“ 

 

 

 

Члан 7. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„Члан 22. 

 Статус буџетског студента има студент: 

1) уписан на прву годину докторских  академских  студија, рангиран на конкурсу 

за упис као такав, у школској години на коју је уписан по конкурсу; 

2) који је у текућој школској  години остварио 48 ЕСПБ из уписаног студијског 

програма, а који је рангиран у оквиру одобреног места из буџета. 

      Рангирање студената из става 1. тачка 2. овог члана обухвата студенте уписане 

исте школске  године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 

остварених ЕСПБ и постигнутог успеха у савладавању студијског програма. 

 Ранг листа буџетских студената за упис друге и треће године студирања формира 

на основу остварених ЕСПБ и просечене оцене студента у претходној школској 

години.  Уколико два или више студената има  исти број остварених ЕСПБ и исту 

просечну оцену као додатни критеријум уводи се број објављених радова и 

ангажовање студента докторских студија за помоћ у настави на Факултету политичких 

наука.   
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 Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену 

студија. 

 Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира 

из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку 

редовног трајања студија.“ 

 

Члан 8. 

 

У члану 23. став 1. у тачки 2. и 3. број „60“ замењује се бројем „48“. 

 

Члан 9. 

Члан 24. мења се и гласи: 

 

„Члан 24. 
Студенту који је уписан у текућу школску годину, на његов захтев, одобрава се 

мировање права и обавеза, у случају: 

1) теже болести; 

2) упућивања на студентску  стручну праксу у трајању од најмање шест 

месеци;  

3) одслужења и дослужења војног рока;  

4) неге властитог детета до годину дана живота;  

5) посебне неге детета која траје дуже од прве године живота детета, 

6) одржавања трудноће. 

  Студенту се може одобрити мировање и у случају немогућности плаћања 

школарине у трајању од једне школске године и то једном у току студија на истом 

студијском програму, због недостатка материјалних средстава, у складу са мерилима 

које утврди Факултет. 

   Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, на 

њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим актом 

Факултета. 

  Током одобреног мировања, студент не може да полаже испите или остварује 

предиспитене обавезе и друге обавезе из наставног процеса.  

  Студент који је био спречен да прати наставу, извршава предиспитне обавезе и 

да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од 

најмање три месеца, може полагати испит, уз приложену релевантну документацију и 

сагласност предметног наставника и надлежног продекана.» 

 

Члан 10. 

У члану 27. став 4. и 5. се бришу. 

Додаје се нов став 4. који гласи: 

 „Студенту  на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. и 2. овог члана, 

декан односно надлежни продекан, може продужити рок за завршетак студија до 

истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског 

програма.“ 

 Досадашњи став 6. и 7. постају став 5.и 6. 

 

Члан 11. 

 У члану 28. став 4. се брише. 
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Члан 12. 

 У члану 30. став 1. мења се и гласи: 

«Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, 

почиње 1. октобра, а најкасније 15. октобра и траје 12 календарских месеци.» 

 

Члан 13. 

 У члану 34.став 4. мења се и гласи: 

 «Од укупног броја поена, по правилу, најмање 30, а највише 70 поена мора бити 

предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе).» 

 У члану 34. став 9. мења се и гласи:  

„Позитивна оцена се стиче уколико су све наставне обавезе оцењене 

позитивно.“ 

 

Члан 14. 

 У члану 36. став 2. се брише, а досадашњи став 3,4,5. и 6. постају ставови 2,3,4. 

и 5. 

 

    Члан 15.  

 У члану 40. у ставу 1. речи: „од најмање 3, а највише 5 чланова“, замењују се 

речима: „од 3 (три) члана“. 

 

Члан 16. 

 У члану 41. став 2. мења се и гласи: 

 „Комисију чине три наставника и/или истраживача из научне области из које је 

тема докторске дисертације и који испуњавају услове из Стандарда, од којих најмање 

један члан није у радном односу на Факултету.“ 

Члан 17. 

 Члан 48. мења се и гласи: 

„Члан 48. 

Факултет може организовати израду и одбрану докторске дисертације, на језику 

националне мањине или на страном језику, у складу са Статутом, а по одлуци 

Наставно-научног већа Факултета, под условом да чланови комисије за оцену, односно 

чланови комисије за одбрану докторске дисертације владају тим језиком, при чему се 

сачињава проширени апстракт на српском језику. 

Пријаве и извештаји комисија када се дисертација брани на страном језику 

морају да буду и на српском и на одговарајућем страном језику. 

 

 

 

Члан 18. 

 У члану 54. став 4. мења се и гласи: 

„Писано мишљење о процени оригиналности докторске дисертације и резултате 

софтверске анализе ментор доставља декану, односно надлежном продекану, на 

сагласност.“ 

  

Члан 19. 
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 У члану 56. став 2. мења се и гласи: 

„Комисију из ст. 1 овог члана чине три члана од којих најмање један члан није у 

радном односу Факултету.“  

 

Члан 20. 

 У члану 60. став 1. мења се и гласи: 

 „Комисију за одбрану докторске дисертације чине три члана од којих најмање 

један члан није у радном односу на Факултету.“ 

 

Члан 21. 

 Овај Правилник о измени и допуни Правилника о докторским студијама 

Универзитета у Београду-Факултета политичких наука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објаљивања. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

И ПРЕДСЕДНИК ННВ 

 

проф.др Драган Симић 

 

 

 

 


