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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 
 

 
  
На основу чланова 29, 30 и 128. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр 76-
05), члана 100 Статута Универзитета у Београду, чланова 111. и 112. Статута Факултета 
ветеринарске медицине у Београду, Наставно-научно веће Факултета ветеринарске 
медицине на својој 92. седници одржаној 21. 05. 2008. године доноси  
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ПРИЈАВЕ И ОДБРАНЕ ТЕЗА 

ЗА СТИЦАЊЕ АКАДЕМСКИХ, СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА 
 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се ближе уређују услови и поступак пријаве одбране докторских 

дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова, као и начин избора 
одговарајућих комисија за одбрану на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду (у даљем тексту Факултет).  

 
Члан 2. 

Специјалистички рад је резултат самосталног стручног, теоријског и/или практичног 
рада кандидата којим се детаљније обрађује одговарајућа проблематика из области 
ветеринарске медицине и даје допринос новим стручним сазнањима. 

Студенти уписани на специјалистичке студије на Факултету закључно са школском 
2008/9 годином стичу право да бране специјалистички рад према одредбама овог 
Правилника након што положе све испите предвиђене студијским програмом. 

Магистарска теза представља резултат самосталног научног рада, којим се 
систематизују постојећа знања и даје допринос новим научним сазнањима. 

Студенти уписани на магистарске студије до ступања на снагу Закона о високом 
образовању, имају право да заврше ове студије по започетом наставном плану и програму, 
условима и правилима студија, најкасније до 09. 09. 2010. године. 

 
Члан 3. 

Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада докторанта у 
одговарајућој научној области. 

 
Члан 4. 

Право да брани докторску дисертацију има лице које је положило све испите 
предвиђене наставним планом студијског програма докторских академских студија.  

Лица која су према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 
високом образовању стекла академски назив магистра наука могу стећи академски назив 
доктора наука, одбраном докторске дисертације према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању, најкасније до 09.09.2012 године.  

Тему за израду докторске дисертације могу пријавити само кандидати који су на 
основним студијама или интегрисаним основним и академским студијама остварили средњу 
оцену од најмање 8,0 и имају најмање један рад објављен у међународном научном 
часопису са SCI листе или два рада у водећим националним часописима.  
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ – ПОСТУПАК 
 

Члан 5. 
Упуство за пријаву теме докторске дисертације, магистарске тезе или 

специјалистичког рада кандидат добија у Одсеку за опште послове и студентска питања 
Факултета.  

 

Пријава теме мора да садржи:  
• име и презиме кандидата са кратком биографијом; 
• копију дипломе о завршеним интегрисаним основним и дипломским академским 
студијама са остварених најмање 300 ЕСПБ; 

• списак научних и стручних радова кандидата; 
• образложени предлог теме (наслов теме, циљ рада, материјал и методе које ће се 
користити у истраживању, план рада, очекиване резултате и списак релевантне 
литературе).  

 

Уколико се испитивања врше на животињама, неопходна је и сагласност Етичког 
одбора (комитета) Факултета. 

Уз пријаву за израду докторске дисертације, кандидати који су стекли научно звање 
магистра, прилажу доказ о стеченом називу, а студенти докторских академских студија  
потврду о свим положеним обавезним испитима са студијског програма. 

За пријаву докторске дисератације, магистарске тезе или специјалистичког рада се 
користе стандардни обрасци који су саставни део овог правилника (Д 1-2, М 1-2, С 1-2 и СМ). 

Обрасци се могу добити у Одсеку за опште послове и студентска питања, а у 
електронској форми су доступни на интернет страници Факултета.  

 
Члан 6. 

Кандидат подноси образложени предлог за израду докторске дисертације Наставно-
научном већу факултета (у даљем тексту Веће факултета) са молбом да утврди састав 
Комисије за процену испуњености услова о научној заснованости теме докторске 
дисертације и подобности кандидата за њену израду.  

 
Члан 7. 

Комисија Већа факултета за прихватање докторских дисертација, магистарских теза 
и специјалистичких радова разматра и потврђује поднети предлог и прослеђује га Већу 
Факултета ради доношења одлуке и именовања Комисије за процену испуњености услова о 
научној заснованости докторске дисертације и подобности кандидата за њену израду.  

Веће Факултета образује Комисију за процену испуњености услова о научној 
заснованости докторске дисертације и подобности кандидата за њену израду у року од 30 
(тридесет) дана од дана подношења захтева. 

 
Члан 8. 

Комисија за процену испуњености услова о научној заснованости докторске 
дисертације и подобности кандидата за њену израду се састоји од најмање три наставника, 
односно истраживача у одговарајућем научном звању, који се баве научним радом у области 
којој припада предложена докторска дисертација.  

Најмање један члан комисије мора бити из друге научне институције. 
Члан Комисије који није у радном односу на Факултету може да буде из друге високо-

школске или научне установе из Србије или иностранства. 
 Уколико је члан Комисије из иностранства, пожељно је да припада групи изабраних 

предавача по позиву на студијском програму или наставника који су учествовали у стварању 
услова за израду тезе (кандидат доставља потврду да је наставник изабран у наставничко 
или научно звање на матичном Факултету). 
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Члан 9. 

Комисија из става 2. члана 7. је дужна да извештај о процени научне заснованости 
теме и подобности кандидата за израду докторске дисертације поднесе најдуже у року од 60 
дана oд дана именовања. У случају да то не учини, Веће факултета именује нову Комисију. 

Извештај Комисије из става 1. овог члана се сачињава на основу стандардног 
обрасца који је саставни део овог правилника (Д - 3). 

Чланови Комисије из става 1. овог члана морају бити јединствени у свом мишљењу.  
 

Члан 10. 
Извештај Комисије за процену испуњености услова о научној заснованости докторске 

дисертације и подобности кандидата за њену израду разматра Комисија за прихватање 
докторских дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова и подноси предлог 
Већу факултета. Веће факултета доноси одлуку о прихватању или одбијању предложене 
теме докторске дисертације, именује ментора при изради и Катедру на којој ће се 
дисертација радити. 

Веће факултета прихваћену тему докторске дисертације доставља на сагласност 
Универзитету. 

Један наставник не може бити ментор за више од пет докторских дисертација 
истовремено. 

 
Члан 11. 

После добијања сагласности од стране Универзитета на предлог теме докторске 
дисертације, Веће факултета доноси одлуку о одобравању рада на докторској дисертацији. 

Када докторант заврши дисертацију, предаје 10 примерака (који нису укоричени) 
Одсеку за опште послове и студентска питања Факултета и подноси захтев Већу факултета 
ради утврђивања предлога састава Комисије за оцену и одбрану завршене докторске 
дисертације.  

Предлог састава Комисије за оцену и одбрану докторске тезе, Комисија за 
прихватање докторских дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова, 
доставља Већу факултета на усвајање. 

Ментор је обавезно члан Комисије за  оцену и одбрану докторске тезе. 
 

Члан 12. 
Веће Факултета именује Комисију за оцену и одбрану завршене докторске 

дисертације у року од 30 дана од дана подношења захтева. 
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације састоји се од најмање три 

наставника и истраживача у одговарајућем научном звању, који се баве научним радом у 
области којој припада предложена докторска дисертација.  

Најмање један члан комисије мора бити из друге научне институције. 
Члан комисије који није у радном односу на Факултету може да буде из друге високо-

школске или научне установе из Србије или иностранства.  
Уколико је члан Комисије за оцену и одбрану тезе из иностранства, пожељно је да 

припада групи изабраних предавача по позиву или наставника који су учествовали у 
стварању услова за израду тезе (кандидат доставља потврду да је наставник изабран у 
наставничко звање на матичном Факултету).  

Дужност Комисије је да провери да ли је завршена теза сагласна са ранијом одлуком 
Етичког комитета. 

Комисија за оцену и одбрану је дужна да достави извештај о прегледу и оцени 
докторске дисертације Већу факултета најкасније у року од 60 дана од дана именовања. У 
случају да то не учини, Веће факултета именује комисију у другом саставу.  

Извештај Комисије из става 2. овог члана се сачињава на основу стандардног 
обрасца који је саставни део овог правилника (Д - 4). 
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Члан 13. 

Ако сви чланови Комисије из става 1, члана 11 овог Правилника нису сагласни о 
позитивној оцени завршене докторске дисертације, извештај се прихвата и разматра на Већу 
факултета уколико је потписан од стране већине чланова Комисије. 

Члан или чланови Комисије који нису сагласни са позитивним извештајем, дужни су 
да Већу факултета поднесу издвојено мишљење са детаљним образложењем у писаној 
форми. 

 
Члан 14. 

На основу извештаја Комисије за оцену и одбрану, Веће факултета може докторску 
тезу да одбије -  врати на дораду или позитивно оцени. 

Завршена докторска дисертација и извештај са мишљењем Комисије стављају се на 
увид јавности најмање 30 (тридесет) дана о чему се даје обавештење у једном од средстава 
јавног информисања. 

По истеку овог рока, Веће факултета разматра извештај и евентуалне примедбе и 
предлоге и доноси одлуку о одбијању - враћању на дораду докторске дисертације или 
одобрава да докторант приступи одбрани дисертације.  

Ако се докторска дисертација враћа кандидату да је допуни, Веће факултета 
одређујује рок кандидату у коме треба да обави допуну. 

Уколико Веће факултета усвоји позитиван реферат Комисије о завршеној докторској 
дисертацији, оно именује Комисију за одбрану, која може бити у истом саставу као и 
Комисија за оцену завршене докторске дисертације.  

Прихваћени извештај, Веће факултета доставља на сагласност Универзитету. 
 

Члан 15. 
По добијању сагласности од стране Универзитета, заказује се јавна одбрана 

докторске дисертације пред Комисијом за одбрану. 
О јавној одбрани докторске дисертације обавештавају се наставници, сарадници и 

научни радници Факултета, као и друга заинтересована лица, објављивањем датума и места 
одбране на огласној табли Факултета, интернет страници и објављивањем у дневној 
штампи. 

 
Члан 16. 

Одбрану отвара председник Комисије, који излаже биографске податке о кандидату, 
његовим научним радовима који су везани за тематику и даје кратак приказ процедуре која је 
претходила одбрани докторске дисертације. 

 
Члан 17. 

На одбрани, кандидат износи садржај своје дисертације. У току одбране, кандидат 
треба да докаже да у потпуности влада материјом у области у којој брани дисертацију, као и 
да изнесе закључке до којих је дошао у свом раду. После завршеног излагања кандидата, 
чланови Комисије постављају питања у вези са дисертацијом на која кандидат одговара. 

 
Члан 18. 

По завршеној јавној одбрани, Комисија за одбрану на основу излагања кандидата и 
његових одговора сачињава извештај и утврђује оцену већином гласова и ту оцену јавно 
износи. 

Оцена Комисије може да буде „одбранио докторску дисертацију’’ или „није одбранио 
докторску дисертацију’’. 

У случају да кандидат не одбрани докторску дисертацију, Веће факултета, може, 
након разматрања извештаја са јавне одбране да одреди још један термин за одбрану пред 
истом или измењеном Комисијом у року од 30 дана.  

 
Члан 19. 

Извештај са јавне одбране и оцена Комисије за одбрану, достављају се Већу 
факултета у року од три дана од дана одржане одбране докторске дисертације. 
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Извештај са јавне одбране и оцена Комисије за одбрану се сачињавају на 
стандардном обрасцу који председнику Комисије доставља надлежни референт из Одсека 
за оште послове и студентска питања. 

Након разматрања извештаја из става 1. овог члана, Веће факултета доноси одлуку о 
усвајању извештаја Комисије за одбрану докторске дисертације. 

 
Члан 20. 

На молбу докторанта, Веће Факултета може донети одлуку о продужетку рока за 
одбрану тезе до 1 године, уколико је докторант, из објективних разлога, био спречен да ради 
на дисертацији, или ако докторант приложи мишљење ментора (или Комисије) да се 
истраживања морају проширити. 

 
Члан 21. 

Одредбе овог Правилника односе се и на поступак пријаве и одбране магистарских 
теза до 9. 09. 2010. године за студенте који су уписали магистарске студије до ступања на 
снагу Закона о високом образовању (10. 09. 2005. године). 

За извештај Комисије о прихватању теме и оцене подобности кандидата за израду 
магистарске тезе као и за извештај Комисије о оцени завршене магистарске тезе није 
потребна сагласност Универзитета. За ове извештаје се користе стандардни обрасци који су 
саставни део овог правилника (М 3-4). 

Поступак пријаве и одбране специјалистичког рада је исти као и за магистарску тезу 
али у саставу Комисије за оцену стручне заснованости и Комисије за оцену и одбрану рада 
сви чланови могу бити из редова наставника запослених на Факултету. За извештаје ових 
Комисија се користе стандардни обрасци који су саставни део овог Правилника (С 3-4). 

О јавној одбрани магистарске тезе и специјалистичког рада обавештавају се 
наставници, сарадници и научни радници Факултета, као и друга заинтересована лица, 
објављивањем датума и места одбране на огласној табли и интернет страници  Факултета.  

 
Члан 22. 

Лице које одбрани специјалистички рад стиче стручно звање специјалиста из 
одређене области. 

Лице које одбрани магистарску тезу, стиче академско звање магистра. 
Лице које заврши докторске академске студије одбраном докторске дисертације, 

стиче научни назив доктора медицинских наука – ветеринарске медицине (dr sci. med.) 
промоцијом која се обавља на Универзитету. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за 

његово доношење. 
Тумачење одредби овог Правилника у надлежности је органа који је донео овај 

Правилник, односно Већа факултета.  
 

Члан 24. 
Овај Правилник ступа на снагу на дан доношења на седници Већа факултета.  
 
 

 

У Београду, 21. 05. 2008. године            Председник Наставно-научног већа 
            Декан 

Факултета ветеринарске медицине 
 

         Проф. др Велибор Стојић 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ           ОБРАЗАЦ – Д 1 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
 

 
ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ 
ЈМБГ  

ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО, ОПШТИНА,  
РЕПУБЛИКА, ДРҖАВА  

НАРОДНОСТ 

МЕСТО СТАЛНОГ БОРАВКА, ОПШТИНА, РЕПУБЛИКА, 
АДРЕСА, БРОЈ ТЕЛЕФОНА, e-mail АДРЕСА 

МЕСТО, ГОДИНА И НАЗИВ 
ЗАВРШЕНОГ ФАКУЛТЕТА  

ДАТУМ СТИЦАЊА ЗВАЊА МАГИСТРА 
НАУКА, НАУЧНА ОБЛАСТ 

НАЗИВ ТЕЗЕ И МЕСТО ОДБРАНЕ 

ЗАНИМАЊЕ   

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈОЈ 
ЈЕ ЗАПОСЛЕН, МЕСТО И АДРЕСА 

 
 
 
ДАТУМ ПРИЈАВЕ          ПОТПИС 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                         ОБРАЗАЦ - Д 2 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
-обавезна садржина- 

 
1. Име, име једног од родитеља и презиме кандидата: 

 

2. Адреса и број телефона кандидата: 
 

3. Предлог назива теме докторске дисертације: 
 

4. Научна област, ужа научна област, дисциплина којој припада тема:  
 

5. Предлог ментора са којим је кандидат сарађивао код избора и образложења теме: 
име и презиме, звање, ужа научна област за коју је наставник изабран у звање и година избора: 

6. Образложење теме докторске дисертације (до 5 страница куцаног текста):  

6.1. Дефинисање и опис предмета (проблема) истраживања: 

6.2. Преглед владајућих ставова и схватања у литератури у подручју истраживања са 
наводом литературе која је консултована: 

6.3. Образложење о потребама истраживања:  

6.4. Циљ истраживања са нагласком на резултате који се очекују:  

6.5. Програми истраживања (фазе) и оријентациони садржај докторске дисертације: 

6.6. Методе које ће бити примењене:  

6.7. Начин избора, величина и конструкција узорка:  

6.8. Место експерименталног истраживања: 

6.9. Остали релевантни подаци: основне методе статистичке обраде података, место и време 
експерименталне провере резултата истраживања ако је таква провера планирана, веза на 
шире истраживачке пројекте ако су истраживања у оквиру докторске дисертације њихов део и 
сл. 

6.10. Литература и друга грађа која ће се користити: 

 
ДАТУМ                                                                                                                         ПОТПИС КАНДИДАТА 
 
 
 

НАПОМЕНА: Поред пријаве теме докторске дисертације, кандидат прилаже: 
1.  Диплому о стеченом академском звању магистра наука или потврду о положеним испитима на  
     докторским студијама 
2.  Биографију са тежиштем на ток образовања и усавршавања 
3.  Библиографију научних и стручних  радова као и саме радове 
4.  Личне податке за службену евиденцију, образац бр. Д 1 (у прилогу) 
5.  Сагласност ментора образац СМ (у прилогу) 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                                                                        ОБРАЗАЦ - Д 3 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАУЧНОЈ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ И 
ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- 
 

I.   ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1. Датум и назив органа који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, године избора у звање и назив факултета, установе у којој 
је члан комисије запослен: 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

2. Датум и место рођења, општина, Република:  

3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе*: 

4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука*: 

5. Приказ научних и стручних радова са оценом: 

III. ОБРАЗЛОЖЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И РАЗЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАСНИВА ПОЗИТИВНА  
     ОЦЕНА ДА ЈЕ КАНДИДАТ ПОДОБАН ДА РАДИ ДИСЕРТАЦИЈУ 

IV. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 

   V.  ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: 

1. наслов дисертације 
2. предмет истраживања 
3. подаци из изабране литературе 
4. циљеви истраживања 
5. очекивани резултати  
6. план рада 
7. методе и материјал истраживања 
8. место, лабораторија и опрема за експериментални рад 
9. методе статистичке обраде података и остали релевантни подаци  

VI.  ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА 

 
ДАТУМ                                                                                                      ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
НАПОМЕНА: Чланови комисије морају бити јединствени у свом мишљењу 
* за кандидате који нису уписани на докторске академске студије 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                                        ОБРАЗАЦ – Д 4 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ                                                                                   
 
 
УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- 
 

I.    ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 

1. Датум и назив органа који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, годином избора у звање и назив факултета, установе у којој 
је члан комисије запослен: 

II.   ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 
2. Датум рођења, општина, Република:  
3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе*  
4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука* 

III.    НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
IV.    ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
        Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
V.    ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
VI.   ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
VII.  ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 
VIII. КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

IX.     ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

      - да се докторска дисертација прихвати а кандидату одобри одбрана 
      - да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
      - да се докторска дисертација одбија 

 
 
ДАТУМ                                                                                                      ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај. 
* за кандидате који нису уписани на докторске академске студије  
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                        ОБРАЗАЦ – M 1 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ  
 

 
 
ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ 

БРОЈ ИНДЕКСА  
СМЕР/УСМЕРЕЊЕ 
ГОДИНА УПИСА 

ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО, ОПШТИНА, 
РЕПУБЛИКА, ДРҖАВА 

 
НАРОДНОСТ 

МЕСТО СТАЛНОГ БОРАВКА,  
ОПШТИНА, РЕПУБЛИКА 

МЕСТО, ГОДИНА И НАЗИВ 
ЗАВРШЕНОГ ФАКУЛТЕТА  

 
ЗАНИМАЊЕ: 
  

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈОЈ 
ЈЕ КАНДИДАТ ЗАПОСЛЕН, МЕСТО И АДРЕСА 

 
 
 
ДАТУМ ПРИЈАВЕ       ПОТПИС ПОСЛЕДИПЛОМЦА 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                        ОБРАЗАЦ – M 2 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
-обавезна садржина- 

 
1. Име, име једног од родитеља и презиме кандидата: 

 
2. Адреса, број телефона, e-mail адреса последипломца: 

 
3. Предлог назива теме магистарске тезе: 

 
4. Научна област, ужа научна област или дисциплина којој припада тема:  

 
5. Предлог ментора са којим је кандидат сарађивао код избора и образложења теме: име и презиме, 

звање, 
ужа научна област за коју је наставник изабран у звање и година избора: 

6. Образложење теме магистарске тезе (до три странице куцаног текста):  
 
6.1. Дефиниција и опис предмета (проблема) истраживања: 

6.2. Преглед савремених ставова и схватања у литератури у подручју истраживања са наводима
из литературе: 

6.3. Образложење о потребама истраживања:  

6.4. Циљ истраживања и очекивани резултати:  

6.5. План рада: 

6.6. Методологија рада (методе истраживања и материјал):  

6.7. Место експерименталног истраживања: 

6.8. Остали релевантни подаци: основне методе статистичке обраде података, место и време 
експерименталне провере резултата истраживања ако је таква провера планирана, веза са 
истраживачким пројектима (ако су истраживања у оквиру магистарске тезе њихов део) и сл. 

6.9. Литература и друга грађа која ће се користити: 

 

ДАТУМ ПРИЈАВЕ                                                                                           ПОТПИС ПОСЛЕДИПЛОМЦА 

НАПОМЕНА: Поред пријаве теме докторске дисертације, кандидат прилаже: 

1.  Диплому о стеченом високом образовању 
2.  Уверење о положеним испитима и просечној оцени 
3.  Биографију са описом тока образовања и евентуалних усавршавања  
4.  Библиографију научних и стручних радова као и саме радове 
5.  Личне податке за службену евиденцију, образац бр. М 1 (у прилогу) 
6.  Сагласност ментора - образац СМ (у прилогу)  
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                        ОБРАЗАЦ – M 3 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАУЧНОЈ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ И 
ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ  

-обавезна садржина- 
 
 

I. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 

1. Датум и име органа који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, годином избора у звање и називом факултета, односно 
установе у којој је члан комисије запослен: 
 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 
 

2. Датум и место рођења, општина, Република:  
 

3. Година уписа на магистарске студије, 
смер/усмерење 

4. Приказ научних и стручних радова са оценом: 
 

III. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА ИЛИ ПРЕДЛОГ НОВОГ МЕНТОРА 
 

IV. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ (до три странице куцаног текста) 
 

 1. наслов тезе  
2. предмет (проблема) истраживања 
3. преглед података из изабране литературе 
4. циљеви истраживања 
5. очекивани резултати (радна хипотеза) 
6. план рада 
7. материјал и методе истраживања   
8. места, лабораторије и опрема за експериментални рад 
9. методе статистичке обраде података и остали релевантни подаци  

V. ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

 
 
ДАТУМ                                                                                                                       ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
 
 
НАПОМЕНА: Чланови комисије морају бити јединствени у свом мишљењу 
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ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                        ОБРАЗАЦ – M 4 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
-обавезна садржина- 

 
 

I. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ   
 

1. Датум и име органа који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, година избора у звање и назив факултета, установе у којој 
је члан комисије запослен: 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 
 

2. Датум рођења, општина, Република:  
 

3. Година уписа на магистарске студије,  
смер/усмерење 
 

III. НАСЛОВ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
 

IV. ПРЕГЛЕД МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
 

V. ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
 

VI. ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 

VII. ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 

VIII. КОНАЧНА ОЦЕНА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
1. Да ли је теза урађена у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
2. Да ли теза садржи све битне елементе 
3. По чему је теза оригиналан допринос науци 

IX. ПРЕДЛОГ 
 На основу укупне оцене тезе, комисија предлаже:  

 - да се магистарска теза прихвати а кандидату одобри одбрана 
- да се магистарска теза враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
- да се магистарска теза одбија 

     
ДАТУМ                                                                                                       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај.  
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
 
 
ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ 
 
 

БРОЈ ИНДЕКСА  
СМЕР/УСМЕРЕЊЕ 
ГОДИНА УПИСА 

ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО, ОПШТИНА, 
РЕПУБЛИКА, ДРҖАВА 
 

 
НАРОДНОСТ 
 

МЕСТО СТАЛНОГ БОРАВКА,  
ОПШТИНА, РЕПУБЛИКА 

МЕСТО, ГОДИНА И НАЗИВ 
ЗАВРШЕНОГ ФАКУЛТЕТА  

 
ЗАНИМАЊЕ  

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈОЈ 
ЈЕ ЗАПОСЛЕН, МЕСТО И АДРЕСА 

 
 
 
 
ДАТУМ ПРИЈАВЕ       ПОТПИС ПОСЛЕДИПЛОМЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 15 од 18 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                        ОБРАЗАЦ – С 2 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА  
-обавезна садржина- 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 
 

2. Адреса, број телефона, e-mail адреса последипломца: 
 

3. Предлог назива теме специјалистичког рада: 
 

4. Научна област, ужа научна област, дисциплина којој припада тема:  
 

5. Предлог руководиоца при изради са којим је кандидат сарађивао код избора и образложења 
теме: име и презиме, звање, ужа научна област за коју је наставник изабран у звање и 
година избора: 

Образложење теме специјалистичког рада  (до две странице куцаног текста):  

6.1. Дефинисање и опис предмета (проблема) истраживања: 

6.2. Преглед података из савремене литературе у подручју истраживања  

6.3. Образложење о потребама истраживања:  

6.4. Циљ истраживања и очекивани резултати:  

6.5. План рада: 

6.6. Материјал и методе истраживања:  

6.7. Место експерименталног истраживања: 

6. 

6.8. Остали релевантни подаци: основне методе статистичке обраде података 

  

ДАТУМ ПРИЈАВЕ                                                                             ПОТПИС ПОСЛЕДИПЛОМЦА 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Поред пријаве теме специјалистичког рада, последипломац прилаже: 

1. Диплому о стеченом високом образовању 
2. Уверење о положеним испитима и просечној оцени 
3. Биографију са тежиштем на ток образовања и усавршавања 
4. Библиографију научних и стручних  радова као и саме радове 
5. Личне податке за службену евиденцију, образац бр. С 1 (у прилогу) 
6. Сагласност ментора образац СМ (у прилогу) 
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ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОЈ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ 
ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА  

-oбавезна садржина- 
 
 

I. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 

1. Датум и орган који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, годином избора у звање и називом факултета, установе у 
којој је члан комисије запослен: 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 
 

2. Датум и место рођења, општина, Република:  
 

3. Година уписа на специјалистичке студије,  
смер/усмерење 

4. Приказ научних и стручних радова са оценом: 
 

III. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА ИЛИ ПРЕДЛОГ НОВОГ МЕНТОРА 
 

IV. ОЦЕНА СТРУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ (до две странице куцаног текста) 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

наслов 
предмет (проблема) истраживања 
подаци из литературе 
циљеви истраживања 
очекивани резултати 
план рада 
материјал и методе истраживања 
место, лабораторије и опрема за експериментални рад 
методе статистичке обраде података и остали релевантни подаци  

V. ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О СТРУЧНОЈ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ 
 

 
 
     
ДАТУМ                                                                                                       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
НАПОМЕНА: Чланови комисије морају бити јединствени у свом мишљењу 
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ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ 
ЗАВРШЕНОГ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА  

-oбавезна садржина- 
 
 

I. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1. Датум и назив органа који је именовао комисију  
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, годином избора у звање и назив факултета, установом у 
којој је члан комисије запослен: 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме 
 

2. Датум рођења, општина, Република  
 

3. Година уписа на магистарске студије,  
смер/усмерење 

III. НАСЛОВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
 

IV. ПРЕГЛЕД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

V. ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
 

VI. ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 

VII. ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 

VIII. КОНАЧНА ОЦЕНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 

1. Да ли је рад урађен у складу са образложењем наведеним у пријави теме  

2. Да ли рад садржи све битне елементе 

IX. ПРЕДЛОГ 

 На основу укупне оцене рада, комисија предлаже:  
- да се специјалистичи рад прихвати а кандидату одобри одбрана 
- да се специјалистичи рад враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
- да се специјалистичи рад одбија 

 
ДАТУМ                                                                                                       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај.  
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САГЛАСНОСТ МЕНТОРА 

 
 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕНТОРА 
ЈМБГ 
ЗВАЊЕ И ГОДИНА ИЗБОРА  
 
НАЗИВ УСТАНОВЕ У КОЈОЈ ЈЕ ИЗАБРАН У ЗВАЊЕ 
И УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ 
УСТАНОВА У КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОСЛЕН 
 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КАНДИДАТА  
 
НАЗИВ ТЕМЕ  
 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ 
 
 
САГЛАСНОСТ   
 
                                                               потпис ментора                                           датум  
 

 
 
 
               Председник Наставно-научног већа 

             Декан 
Факултета ветеринарске медицине 

 
 

 

         Проф. др Велибор Стојић 
 

 


