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На пснпву члана 69. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник Републике Србије“, брпј 
76/05) и члана 90. Статута Универзитета Унипн (у даљем тексту: Универзитет), Савет Универзитета 
је на седници пдржанпј 19.02.2009. дпнеп 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
п услпвима и начину учешћа у извпђеоу дпктпрских студија 

пд стране лица изабраних у научнп зваое  
 
 

Предмет Правилника 
Члан 1. 

Овим правилникпм се уређују услпви и начин учешћа у извпђеоу дпктпрских студија на 
Универзитету и факултетима у оегпвпм саставу пд стране лица изабранпг у научнп зваое на начин 
и пп ппступку прпписанпм закпнпм кпјпм је регулисана научнпистраживачка делатнпст (у даљем 
тексту: истраживач). 
 

Облици учешћа истраживача у извпђеоу дпктпрских студија 
Члан 2. 

 
(1) У извпђеоу неппсредних дпктпрских студија на Универзитету и дпктпрских студија на 

факултетима у саставу Универзитета (у даљем тексту: дпктпрске студије), истраживач мпже 
да: 

1. учествује у извпђеоу наставе на дпктпрским студијама; 
2. учествује у извпђеоу испита на дпктпрским студијама; 
3. буде члан кпмисије за пцену ппдпбнпсти кандидата и теме дпктпрске дисертације; 
4. буде члан кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације. 
(2) Истраживач кпји је у сталнпм раднпм пднпсу у научнпистраживачкпј устанпви у саставу 

Универзитета, пднпснп научнпистраживачкпј јединици у саставу Универзитета или 
факултета мпже бити и ментпр при изради дпктпрске дисертације.  

 
Одгпварајућа наставна зваоа  

Члан 3. 
 

Истраживач извпди наставу на дпктпрским студијама у зваоу кпје пдгпвара пдређенпм 
наставничкпм зваоу, и тп:  

1. научни сарадник – кап дпцент;  
2. виши научни сарадник – кап ванредни прпфеспр; и  
3. научни саветник – кап редпвни прпфеспр.  

 
 

Истраживач заппслен у научнпистраживачкпј устанпви ван Универзитета 
Члан 4. 

 
(1) Истраживач заппслен у научнпистраживачкпј устанпви кпја није у саставу Универзитета, 

мпже бити ангажпван за извпђеое дела наставе на пснпву угпвпра са Универзитетпм или 



2 
 

факултетпм у саставу Универзитета, уз претхпднп испуоеое услпва кпје предвиђа закпн и 
акти научнпистраживачке устанпве у кпјпј је заппслен. 

(2) Факултет у саставу Универзитета мпже свпјим актпм предвидети у кпм пбиму лице из става 
1. пвпг члана мпже да извпди наставу на студијским прпграмима дпктпрских студија. 

 
Ступаое на снагу и пбјављиваое 

Члан 5. 
 

(1) Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 
(2) Овај правилник се пбјављује ппстављаоем на пгласну таблу Универзитета и дпстављаоем 

факултетима у саставу Универзитета. 
 

У Бепграду, 
бр. А 105-01/09 
дана, 19.02.2009. 

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 

 
прпф. др Радпмир Бпјкпвић 

 


