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I Пријављивање и испуњење обавеза на првој години студија 

1.1. Будући да приступни испит и приступни рад нису обавезе предвиђене Студијским 
програмом, већ су одредбама Правилника о докторским студијама регулисане као допунски услов за 
једну категорију студената (кандидати који нису завршили мастер студије), пријава приступног испита и 
приступног рада није обухваћена школарином и студент за пријаву ових обавеза плаћа накнаде у износу 
утврђеном општим актом Факултета. 

Пријава приступног рада могућа је мимо утврђених рокова за пријаву испита уз плаћање накнаде 
у износу утврђеном општим актом Факултета. 

Приступни испит пријављује се у оквиру рокова за пријаву испита уз плаћање накнаде у износу 
утврђеном општим актом Факултета. 

 

1.2. Пријављивање испита из предмета Методологија научноистраживачког рада није условљено 
положеним приступним испитом и одбрањеним приступним радом, у школској 2011/2012. години. 

1.3. Пријава испита из предмета са изборне групе, семинарског рада и научног чланка условљена 
је положеним приступним испитом, одбрањеним приступним радом и положеним испитом из предмета 
Методологија научноистраживачког рада. 

1.4. Пријава испита из предмета са изборне групе није условљена одбрањеним семинарским 
радом и научним чланком, и обратно пријава семинарског рада и научног чланка није условљена 
претходно положеним испитима из предмета са изборне групе. 

1.5. Теме семинарских радова могу бити само из предмета са године студија. 

 

II Пријављивање и испуњење обавеза на другој години студија 

2.1. Приликом пријаве испита са друге године студија потребно је најпре испунити обавезе 
предвиђене Студијским програмом на првој години, осим научног чланка I, односно студент мора 
положити испите на првој години студија и одбранити семинарски рад предвиђен Студијским 
програмом на првој години студија. 

2.2. Пријава семинарског рада предвиђеног Студијским програмом на другој години студија, без 
претходно положених испита из изборних предмета на првој години, могућа је под условом да је 
студент одбранио семинарски рад на првој години, и уз сагласност наставника кога студент предлаже за 
ментора и одговарајуће Катедре. 

2.3. Теме семинарских радова могу бити само из предмета са године студија. 

 

III Рокови 

3.1. Пријава испита из предмета Методологија научноистраживачког рада, испита са изборне 
групе предмета и испита из изборних предмета могућа је у оквиру утврђених рокова за пријаву испита. 
Студент који не положи испит након првог пријављивања, или не приступи испиту који је пријавио, при 
сваком наредном пријављивању испита плаћа накнаду утврђену општим актом Факултета. 



 

 
УПУТСТВО 

 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
 
06-188/2 
02.02.2012.

 

 2

 

3.2. Пријава семинарског рада и научног чланка могућа је мимо утврђених рокова за пријаву 
испита, без плаћања накнаде за кашњење. 

Одбрана семинарског рада мора бити обављена у оквиру испитних рокова. 

Рецензент је дужан обавестити одговарајућу катедру о чињеници да је прихватио одређени 
научни рад студента као испуњену обавезу израде и публиковања научног чланка предвиђену 
Студијским програмом. 

 

IV Организација испитних рокова 

4.1. Испити и обавезе на докторским студијама пријављују се на одговарајућим обрасцима које 
студенти могу преузети са Интернет странице за докторске студије, лично или путем електронске 
поште на адресу doktorske@prafak.ni.ac.rs, уз одговарајући доказ о уплати (достављен доказ о 
уплаћеним ратама школарине које су доспеле за плаћање до првог дана предвиђеног за подношење 
пријаве и/или доказ о уплати одговарајуће накнаде за пријаву испита или обавезе). 

4.2. Право пријаве испита имају само студенти који су регулисали статус у школској години. 
 
4.3. Испитни рокови организују се у складу са чланом 57. Статута Факултета. 

 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВЕ 
ИСПИТНИ РОК 

ТРАЈАЊЕ 

ИСПИТНОГ РОКА 

25.12. – 05.01. јануарски 15.01. – 15.02. 

25.02.– 01.03. мартовски 10.03. – 25.03. 

25.03. – 31.03. априлски 10.04. – 30.04 

20.05. – 25.05. јунски 05.06. – 30.06. 

01.07. – 05.07. септембарски 25.08. – 20.09. 

15.09. – 20.09. октобарски 25.09. – 10.10. 

 
 
 КОМИСИЈА ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 
  

Проф. др Војислав Ђурђић 
 

 


