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 На основу члана 55. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 

100/2007 и 44/2010) и члана 72. став 1. тачка 17. Статута Машинског факултета у Нишу, Наставно 
научно веће Машинског факултета у Нишу на седници одржаној 06. јула 2011. године доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  

ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 
 

 

Члан 1. 
 

          У Правилнику о  докторским академским студијама (број: 612-1080-6-1/2008 од 23. октобра 

2008. године, даље: Правилник) у члану 30. став 1. речи: „најкасније у року од три месеца (не 
рачунајући један месец у току летњег распуста) " замењују се речима: 

 

          “најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке о именовању чланова Комисије”. 

 

Члан 2. 

 

          У Правилнику у члану 39. став 1. речи: „у року од 45 дана од дана именовања (не рачунајући 
један месец у току летњег распуста) " замењују се речима: 

 

          “најкасније у року од 60 дана од дана пријема одлуке о именовању чланова Комисије”. 
 

 

Члан 3. 

 
 У Правилнику члан 50. мења се и гласи: 

"Члан 50. 

 Уколико након одбране докторске дисертације Факултет прими образложен предлог за 
поништење дипломе о стеченом научном називу доктора наука јер докторска дисертација није 

оригинални научни резултат кандидата, покреће се поступак за оцену релевантности предлога. 

 Предлог могу да поднесу најмање три доктора наука из научне области из које је тема 

оспорене докторске дисертације.  

 Предлога мора да садржи: 

1. име, презиме, научно звање и адресу подносиоца предлога; 

2. назначење да се тражи поништење дипломе доктора наука; 
3. опис суштинских примедби на докторску дисертацију; 

4. чињенице које доказују да докторска дисертације није оригинални научни рад кандидата; 

5. евентулано и друге елемнете за које поднсиолац захтева сматра да су од утицаја за 
одлучивање у конкретном случају. 

 Предлог који не садржи елементе прописане ставом 3. овог члана одбацује се као непотпун. 

 Председник Наставно-научног већа Факултета уредно поднет предлог доставља лицу за чију 

је диплому покренута ицинијатива за поништај ради давања одговора, са роком од 30 дана. 

 Председник Наставно-научног већа Факултета обавештава катедру из чије је научне области 

оспорена докторска дисертација о покренутој иницијативи за поништење дипломе доктора наука и 

захтева да катедра предложи Наставно-научном већу Факултета Комисију за оцену релевантности 
предлога за поништење дипломе доктора наука.   

Комисију чине три до пет наставника и/или истраживача из научне области из које је предмет 

докторске дисертације, од којих један није у радном односу на Факултету.  
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 Катедра је у обавези да предлог чланова комисије достави у року од 10 дана од дана добијања 

захтева председника Наставно-научног већа факултета.  

У састав ове Комисије може бити предложен највише један члан Комисије за оцену и одбрану 
конкретне докторске дисертације. 

 Наставно-научно веће Факултета (даље: Веће) именује Комисију за оцену релевантности 

предлога за поништење дипломе доктора наука (даље: Комисија).  

 Првоименовани члан Комисије је, по правилу, председник Комисије. 

 Комисији се доставља предлог за поништетње дипломе и одговор лица за чију диплому је 

покренут поступак за поништај дипломе, као и сва документација достављена уз предлог и одговор.   

 Задатак Комисије је да у року од 60 дана од дана пријема одлуке о именовању чланова 
Комисије: 

1. организује дан за јавну расправу о предлогу за поништење докторске дисертације и дипломе о 

научном називу доктора наука; 

2.  на основу предлога за поништење дипломе, одговора на предлог за поништење дипломе и 

чињеница изнетих на дану за јавну расправу достави Већу извештај са мишљењем о поднетом 

предлогу  за поништење дипломе о научном називу доктора наука.“ 

 

Члан 4. 

 

 У Правилнику након члана 50. додају се чланови 50а.-ђ. који гласе: 

"Члан 50а. 

Дан јавне расправе о предлогу за поништење докторске дисертације и дипломе о научном 

називу доктора наука оглашава се на огласној табли и интернет страни Факултета најмање осам дана 
пре заказаног дана за јавну расправу. 

На дан за јавну расправу посебно се позивају лице за чију је диплому покренута ицинијатива 

за поништај и подносиоцима предлога за поништај дипломе, најмање осам дана пре заказаног дана за 

јавну расправу. 

 На дану за јавну расправу чланови Комисије постављају питања лицу за чију је диплому 

покренута ицинијатива за поништај и подносиоцима предлога за поништај дипломе.  

Позвана лица имају право и обавезу да изнесу аргументацију о научној заснованости и 
оригиналности докторске дисертације. 

 По окончању јавне расправе Комисија доноси и саопштава закључак. 

 Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. Члан Комисије који се не 
слаже са већинским предлогом има право да достави своје издвојено мишљење. 

 

Члан 50б. 

 Извештај Комисије садржи: 
1. оцену суштинских примедби на докторску дисертацију; 

2. оцену навода да докторска дисертације није оригинални научни рад кандидата; 

3. оцену чињеница изнетих на дану за јавну расправу; 
4. закључак и мишљење о поништењу/не поништењу дипломе доктора наука. 

 

 Извештај Комисије излаже се увиду јавности у трајању од 30 дана. Уколико у овом периоду 

буду поднети приговори на извештај Комисије, Комисија је у обавези да на њих одговори у року од 
15 дана од дана достављања приговора. 
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Члан 50в. 

 Председник Наставно-научног већа Факултета има обавезу да свим члановима Већа омогући 

да се упознају са поднетим предлогом, одговором на предлог, извештајем комисије и записником о 
јавној расправи који је доставила Комисија, постављањем на интернет сајт Факултета или 

достављањем члановима Већа електронском поштом.  

 Веће након  истека рока за увид јавности извештаја Комисије може донети: 
1. одлуку да се поништи диплома доктора наука; и 

2. одлуку да се обуставља поступак поништавања дипломе доктора наука. 

 На одлуку Beћa да се поништи диплома доктора наука, лице чија се докторска дисертација 

поништава може поднети приговор Већу у року од 15 дана од дана достављања одлуке, при чему је у 
обавези да наведе разлоге због којих сматра да је одлука Већа неправилна. 

 Веће је у обавези је да по приговору одлучи у року од 30 дана од дана подношења. 

 Приликом одлучивања по приговору Веће може: 
1. усвојити приговор ако утврди да је приговор основан и преиначити  претходно донету 

одлуку;  

2. одбити приговор као неоснован и потврдити претходно донету одлуку; 

3. одбацити приговор из процесно-правних разлога.  

 Одлука о одбијању приговора мора бити образложена. 

 

Члан 50г. 

 По доношењу одлуке Већа којом се поништава докторска дисертацијa Факултет доставља 

Научно-стручном већу за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу: 

1. захтев за давањем сагласности на предлог да се поништи диплома доктора наука; 
2. предлог на основу кога је покренут поступак за поништење дипломе доктора наука; 

3. одговор на предлог на основу кога је покренут поступак за поништење дипломе доктора 

наука; 

4. извештај Комисије за оцену релевантности предлога за поништење дипломе доктора наука; 
5. записник са  јавне расправе о предлогу за поништење докторске дисертације и дипломе о 

научном називу доктора наука; и 

6. одлуку Већа којом се  поништава диплома доктора наука. 
 

Члан 50д. 

 Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу разматра 
документацију и доноси одлуку о давању/не давању сагласности на одлуку Већа Факултета о 

поништају дипломе. 

 Научно-стручно веће за техничко технолошке науке може:  

1. дати сагласност на одлуку Наставно-научног већа Факултета о поништају дипломе; 
2. не дати сагласност  на одлуку Наставно-научног већа Факултета о поништају дипломе. 

Одлука Научно-стручног већа доставља се Факултету и лицу за чијом је дипломом покренута 

иницијатива за поништај. 

 На одлуку Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке из  става 2. овог члана 

Факултет и лице чија је диплома поништена имају право приговора Сенату Универзитета у Нишу, у 

року од 15 дана од дана достављања одлуке. 

 У одлучивању по приговору Сенат може: 
1. усвојити приговор ако утврди да је приговор основан и преиначити претходно донету одлуку;  

2. одбити приговор као неоснован и потврдити претходно донету одлуку, 

3. одбацити приговор из процесно-правних разлога.  

 Одлука Сената по приговору је коначна. Ова одлука доставља се  Факултету и лицу чија је 

диплома доктора наука поништена. 
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 Факултет, односно Универзитет оглашава ништавом диплому о стеченом научном називу 

доктора наука након што Факултет прими коначну одлуку Универзитета о сагласности на одлуку о 

поништавању дипломе. 

 Ништавост дипломе о стеченом научном називу доктора наука оглашава се у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

Члан 50ђ. 

 Даном оглашавања ништавости дипломе о стеченом научном називу доктора наука лицу чија 

је диплома оглашена ништавом престају права и обавезе проистекле по основу стицања дипломе која 

је поништена. Декан Факултета о тој чињеници обавештава надлежне органе ради спровођења даље 
процедуре, а органи Факултета или других установа и институција спроводе процедуру у оквиру 

њихове надлежности (питања везана за степен стручне спреме, радни однос, избор у наставничко 

и/или научно звање и др.)." 

 

Члан 5. 

 

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страни 
Факултета.  

 

 
            Број 612-371-2/2011 

            У Нишу, 06. јула 2011. године. 

 
 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 
 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

 

  

                                                                           Проф. др Властимир Николић 

 
 
 
 
 

 


