
КОРАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЦЕДУРУ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ УРАЂЕНЕ 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

1. Студент доставља радну верзију докторске дисертације на мишљење ментору, уз доказ да 

испуњава услове за одбрану.  

2. Када ментор у потпуности прихвати дисертацију, подноси извештај о њеном прихватању, 

надлежном већу факултета и истовремено предлаже да се формира комисија за оцену и 

одбрану докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта. 

3. Надлежни орган факултета упућује надлежном Већу Универзитета предлог за формирање 

Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта.  

4. Надлежно Веће Универзитета формира Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације, 

односно докторског уметничког пројекта.  

5. По пријему коначне, укоричене и заведене докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта, декан факултета, електронску верзију докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта, у року од пет (5) дана од дана пријема, доставља 

Универзитету на мејл адресу strucna.sluzba@kg.ac.rs, са захтевом за спровођење поступка 

провере на плагијаризам. 

6. По пријему технички подобне дисертације, облика и садржине према Прилогу 1 Правилника 

о пријави изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта, 

надлежни члан КПП-а спроводи поступак детекције плагијаризма у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема захтева факултета и потпуни извештај који се генерише из одговарајућег 

софтвера о провери оригиналности доставља стручној служби Универзитета. 

7. Стручна служба потпуни извештај провере оригиналности докторске дисертације, односно 

докторског уметничког пројекта доставља декану факултета. 

8. Декан факултета доставља ментору и кандидату потпуни извештај о провери 

оригиналности докторске дисертације. 

9. У року од 15 дана од дана пријема извештаја о провери оригиналности, ментор је дужан да 

достави оцену извештаја о провери докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта (поштујући Члан 7 Правилника о поступку провере на плагијаризам на 

Универзитету у Крагујевцу)  надлежној служби факултета (у папирном облику, са својим 

потписом и датумом). 

10. Надлежна служба факултета у року од пет дана доставља комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта позитивну оцену ментора и 

потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта. 

Негативна оцена зауставља поступак за одбрану докторске дисертације све док се утврђене 

мањкавости у сарадњи са ментором не отклоне. 



11. Комисија је дужна да сачини извештај о оцени дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта и исти достави надлежном стручном органу факултета, у року од 60 дана од дана 

пријема позитивне оцене ментора. 

12. По добијеном позитивном мишљењу члана Комисије за претходна питања, факултет на 

коме се брани докторска дисертација, односно докторски уметнички пројекат, дужан је да 

докторску дисертацију, односно докторски уметнички пројекат и извештај комисије о оцени 

докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, учини доступном јавности, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу. 

13. Захтев за давање сагласности на извештај о оцени урађене докторске дисертације, 

односно докторског уметничког пројекта заједно са одлуком већа факултета о прихватању 

извештаја, као и извештај о оцени урађене докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта са потребним прилозима, потпуни извештај о провери оригиналности 

докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта и оцену ментора о 

извештају о провери оригиналности докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта“. доставља се надлежном Већу Универзитета на сагласност. 

14. По добијеној сагласности Универзитета, орган пословођења факултета, у договору са 

члановима Комисије, одређује датум и време одбране докторске дисертације. 

                                            


