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Преглед тема I 

• Нови начин депоновања дисертација > Дигитални 
репозиторијум  

 

• Елементи дисертације према упутствима Универзитета у 
Београду 

 

• Софтверска провера докторских дисертација  

 

• Процедура прегледа и оцене  

 



Преглед тема II 

 

• Заштита дисертација (Creative Commons 
стандард)  

 

• Видљивост дисертација на европским и 
светским порталима 

 

• Упутства за писање научног рада  



Дигитални репозиторијум 
Универзитета у Београду – PHAIDRA 

• Репозиторијум формиран 2011. за похрањивање радова 
наставника и сарадника Универзитета у Београду, као и за 
депоновање дисертација у електронском облику 

 https://phaidrabg.bg.ac.rs/  

• Репозиторијум се налази у Универзитетској библиотеци 
“Светозар Марковић” која је депозитна на докторате 
одбрањене на Универзитету у Београду; репозиторијум 
или дигитална библиотека је систем намењен трајном 
похрањивању докумената, њиховом претраживању и 
коришћењу 

• Изменама и допунама Закона о високом образовању из 
септембра 2014. дисертације и извештаји комисије морају 
да буду јавно доступни (обавезан отворени приступ) 

 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/


Дигитални репозиторијум – Етезе 

• Од 2012. успостављен и подсистем ”Е-тезе” за 
приступ делу Репозиторијума који садржи 
одбрањене дисертације http://eteze.bg.ac.rs/  

→ Све дисертације одбрањене на Универзитету у 
Београду од 1. маја 2012. морају бити 
депоноване и у електронском облику у складу са 
одлукама Универзитета у Београду 

• Преко система Етезе могуће је претраживати и 
дисертације одбрањене на универзитетима у Нишу, 
Крагујевцу и Приштини (Косовска Митровица) 

 

http://eteze.bg.ac.rs/


Упутства на страници  
Универзитета у Београду 

• Истовремено са успостављањем техничких предуслова, 
на Универзитету су донети одговарајући документи и 
упутства за обликовање докторске дисертације у 
штампаном и електронском облику 

http://bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php  
Постигнуто: 
• Уједначавање форме 
• Већа видљивост и претраживост 
• Транспарентност 
• Размена информација 

 

http://bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php


Страница 

Универзитета у 

Београду > Студије 

> Докторске студије 



Промене у упутствима (2019) 

• Од 2019. Упутство је измењено у општем делу – 
смањен је проред између редова и величина 
маргина ради уштеде простора; дисертације се 
штампају обострано 
 

• Извод из Упутства 
Дисертација треба да буде штампана на папиру формата А4 (210×297mm) са 

маргинама од 20mm.  

Проред основног текста рада треба да буде подешен на 1 ред (...) 

Текст се штампа двострано и странице треба да буду означене бројевима. 

Броје се све странице од Увода до краја рада. Означавање странице бројем 
(пагинација) се исписује на средини доње маргине. 



Елементи дисертације 

• Докторанд сам бира неки од стандардних 
фонтова, опредељује се да ли ће дисертација 
имати хедер односно футер и који стил 
цитирања ће користити. 

• Посебно прописани елементи дисертације 
углавном обухватају делове пре и после текста 
дисертације. 

 



Елементи дисертације  
пре текста рада  

Обавезно: 

• Насловна страница на српском и енглеском  

• Подаци о ментору и члановима комисије 

• Сажетак на српском и енглеском (1800 
словних знакова / око 300 речи ) 

• Кључне речи на српском и енглеском (до 10 
речи) 

 

 



Елементи дисертације  
пре текста рада – насловна страница 

 

• Изглед насловне странице дат је у упутству  

• Треба да садржи податак о универзитету и 
факултету, и да поштује распоред осталих 
елемената (име кандидата, наслов) 

• Није потребно стављати лого факултета на 
насловну страну 



Елементи дисертације  
пре текста рада  

Остали делови: 

• Изјаве захвалности (необавезно) 

• Ако је рад настао као део истраживачког пројекта, 
требало би навести његов назив. Досадашња решења 
су била различита: овај податак се наводи у изјави 
захвалности, посебној напомени или у сажетку. 

• Научна област и ужа научна област – у договору са 
ментором, не постоји универзални попис научних 
области 

• Није потребан УДК број 

 



Елементи дисертације  
после текста рада  

• Литература 

• Прилози (табеле, графикони, фотографије и 
други додатни материјали ван основног 
текста) 

• Међу прилозима не треба да се налазе радови 
кандидата, нарочито ако су објављени код 
комерцијалног издавача, односно ако нису у 
отвореном приступу 

• Биографија аутора (до 1800 карактера) 

 



Прилози – изјаве 

• Преузимају се са странице Универзитета (Студије > 
докторске студије) 

• Попуњене изјаве са својеручним потписом треба да чине 
део штампане верзије 

• У електронској верзији изјаве морају бити попуњене, али 
не морају да садрже својеручни потпис 

• Попуњене и потписане изјаве: 

– Изјава о ауторству (Прилог 1) 

– Изјава о истоветности штампане и електронске верзије 
докторског рада (Прилог 2) 

– Изјава о коришћењу (Прилог 3) 

 



Изјава о коришћењу 

• Докторанд овлашћује Библиотеку да унесе његову дисертацију 
у Репозиторијум 

• Пошто је дисертација у отвореном приступу, докторанд се 
опредељује за једну од понуђених лиценци. 

• Лиценце су готови, правно ваљани ауторскоправни уговори 
између давалаца лиценце (аутора) и корисника дела. Њом се 
дефинишу услови под којима може да се користи дело које је у 
отвореном приступу. Више о овом стандарду за заштиту 
докумената на интернету на адреси 
http://creativecommons.org.rs/  

• Свака лиценца садржи елемент ауторства што значи да онај ко 
користи дело мора дело да припише том аутору, односно да га 
правилно цитира. Бирањем лиценце докторанд ближе одређује 
да ли дозвољава комерцијалну употребу дела, његову прераду 
и др. 

 

http://creativecommons.org.rs/


Процедура: предаја дисертације и 
софтверска провера  

1) Предаја факултетској служби 

2) Софтверска провера подударности: факултетска служба или библиотекари 
постављају дисертацију на одговарајући систем како би у даљој 
процедури била пропуштена кроз софтвер за проверу оригиналности 

• Провера подударности врши се пре увида јавности коришћењем сервиса 
IThenticate (обавља се у Универзитетској библиотеци “Светозар 
Марковић”) 

• Поступак провере регулисан је Правилником о поступку провере 
оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у 
Београду http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-
zakoni/204GlasnikUni.pdf  Обратити пажњу на члан 9 овог Правилника (ту 
се не помиње никакав гранични проценат поклапања) 

3) Ментор процењује софтверски извештај (означена места поклапања) и 
своју оцену потписује; ако је оцена позитивна дисертација може да иде у 
даљу процедуру 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/204GlasnikUni.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/204GlasnikUni.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/204GlasnikUni.pdf


 



Наставак процедуре: увид 
јавности 

4) Неодбрањена дисертација дата на увид јавности заједно за 
извештајем комисије  – портал Увидок; на портал постављају најчешће 
факултетски библиотекари http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/  

5) Уколико нема примедби, дисертација се са факултета упућује на веће 
одређене научне области (примерак неодбрањене дисертације 
долази у Ректорат УБ) 

6) После сагласности  већа научних области, могуће је заказивање 
одбране  

7) По одбрани дисертације у Ректорат треба да стигне документација да 
је дисертација одбрањена, примерак дисертацијe (електронска 
верзија заједно са штампаном) из службе Ректората Универзитета у 
Београду долази у Универзитетску библиотеку “Светозар Марковић ”, 
где се уноси у каталог и потом у Репозиторијум. 

 

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/


Унос дисертације у Репозиторијум 

• Потребно је доставити јединствен 
претражив PDF, односно PDF/A (који садржи 
све елементе) 

• Прописани елементи (сажетак, кључне 
речи) чине метаподатке који се уносе 
(копирају) у систем “Е-тезе”; проналажење 
дисертације је могуће преко ових 
елемената 



Eteze.bg.ac.rs 



Национални репозиторијум - 
Нардус 

Дисертације са свих 

универзитета у Србији 

http://nardus.mpn.gov.rs/  

http://nardus.mpn.gov.rs/


Видљивост на европским и 
светским порталима  

 

• Дисертације одбрањене на Универзитету у 
Београду и претраживе преко система “Е-
тезе” видљиве су и на европском порталу 
DART Europe http://www.dart-
europe.eu/basic-search.php и Open Access 
Theses and Dissertations https://oatd.org/ 
који индексира преко 3 милиона 
дисертација из целог света  

 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://oatd.org/


Европски портал – Dart Europe 



https://oatd.org/ 

https://oatd.org/


Како до литературе... и  како 
цитирати литературу 

Водичи Универзитетске библиотеке – као 
додатни извори информација 

• Претраживање информационих извора како 
пронаћи литературу 
http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-
literaturu  

• Цитирање литературе и библиографски алати 

 http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441
025  

 

http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu
http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu
http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu
http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu
http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025


Корисна литература  

• Поповић, Зоран В.: Како написати и објавити 
научно дело, 3. изд., Београд, Академска мисао, 
Институт за физику, 2014. (природне и техничке 
науке) 

 

• Клеут, Марија: Академско писање и техника 
научноистраживачког рада, Нови Сад, 
Академска књига, 2022.  

(Клеут, Марија: Научно дело од истраживања до штампе: техника 
научноистраживачког рада, 3. изд., Нови Сад, Академска књига, 
2010)(друштвене и хуманистичке науке)) 

 
 



За крај: увек је добро имати 
ширу слику 

 

 

• http://matt.might.net/articles/phd-school-in-
pictures/  

http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
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http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
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