
УНИВЕРЗИТЕТ У 1\РАГУЈЕВЦУ 

Фа1<ултет инжењерс1<их нау1<а 

Број : 01 -1 /2095-38 
22.06.2017. годин е 

Крагујевац 

Наставно-научно веће Фа1<ултета инжењерс1< и х нау1<а у Крагујевцу на својој седн ици од 

22. 06 . 2017. године, на основу предлога Комисије за доюорс1<е студи ј е и чла на 205 
Статута Фа1<ултета инжењерс1<их нау1<а (бр. 01 -1/4 180 од 07.12.20 11 . године), донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ 

СТУДИЈАМА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Правилни 1< о доюорс1<им студијама Фа1<ултета инжењерс1<их на у1<а Универзитета у 

Крагујевцу (број 01 -1/ 1021-20 од 18.04 .2013. годин е са изменама и до пунама број 01 -
1 /2922-17 од 24.10.2013. године , број 01 -1 /2 800-20 од 18.09.20 14. године и 01 -1 /З260 - 7 
од 17.09.2015. године), мења се и до пуњуј е на следећи н ачин : 

Члан 1. 

Члан 22 Правил ни1<а о до1<торс1<им а1<адемс1<им студијама Фа1<ултета инжењерс1<их нау 1<а 

Универзитета у Крагујев цу мења се у у ставу 2 та 1< 0 да сада гласи: 

Кандидату се може, н а његов захтев, из оправданих разлога, одобрити продужење ро1<а 

з а одбрану доюорс1<е дисертације за највиш е две ш1<олс1<е годин е. Кандидат може 

поднети з ахтев за продужење ро1<а а 1<0 је прија вио доюорс1<у дисертацију. Продужење за 

једну школс1<у годину на основу захтев 1<андидата одобрава Комисија за докторс1<е 

студ иј е. Захтев за продужење за другу ш1<олс1<у годину 1<андидат поноси надлежној 

катедри и ментору. По добијеној са глас н ости од надлеж н е 1<атедре и ментора одлу1<у од 

продужењу рока за другу ш1<олску годину доноси Наставно -научно веће. 

Члан 2. 

Овај одлука сту п а на снагу осмог дана од да на објављи вања на интернет страници 

Фа1<ултета . 

Образложење 

Комисија за доюорше студије је на седници одржаној дана 15.06.2017. годи н е дала 

предлог да се 1<андидатима 1<оји се пријавили ал и нису одбранили докторс1<у ди сертацију 

продужи ро1< за одбрану до1<rорше дисертације на две ш1<олске годин е. 

Наставно- научно веће је на седници од 22 .06 .2017. годин е усвојило наведени предлог и 

донело ј е одлуку као у диспоз итиву . 

Одлуку доставити: 

- Продекану з а НИР, 

- Проде кану за наставу, 

- Студентс1<ој служб и, 

-Архиви. 

обрица Миловановић , редовни професор 


