СПОРАЗУМ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА МАТЕМАТИКЕ
И
О ОСНИВАЊУ ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ МАТЕМАТИКЕ

У складу са чланом 26. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'', број: 76/2005,
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 аутентично тумачење и 68/2015)
Универзитет у Београду, са седиштем у Београду, ул. Студентски трг 1, кога заступа ректор проф. др
Владимир Бумбаширевић,
Универзитет у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића 1, кога заступа
ректор проф. др Душан Николић,
Универзитет у Нишу, са седиштем у Нишу, Универзитетски трг 2, кога заступа ректор проф. др
Драган Антић,
Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, ул. Јована Цвијића бб, кога заступа ректор
проф. др Небојша Арсенијевић,
Државни Универзитет у Новом Пазару, са седиштем у Новом Пазару, ул. Вука Караџића бб, кога
заступа ректор проф. др Миладин Костић,
Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, са седиштем у Новом Саду, Tрг
Доситеја Обрадовића 4, кога заступа декан проф. др Милица Павков Хрвојевић,
Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет, са седиштем у Нишу, ул.
Универзитетски трг 2, кога заступа декан проф. др Иван Манчев,
Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет, са седиштем у Крагујевцу, ул.
Радоја Домановића 12, кога заступа проф. др Срећко Трифуновић, и
Математички институт Српске академије наука и уметности, са седиштем у Београду, ул. Кнеза
Михаила 36, кога заступа директор научни саветник др Зоран Огњановић
споразумно су донели одлуку да на следећи начин организују заједничке докторске академске студије
из математике на нивоу Републике Србије под називом Докторске студије математике (у даљем тексту:
студије)
Заједнички студијски програм
Члан 1.
Студије се реализују по заједничком програму на Природно-математичком факултету
Универзитета у Новом Саду, Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу, на Универзитету у Београду, и на Департману за
математичке науке Државног универзитета у Новом Пазару.
Студије трају три године (180 ЕСПБ).
Услови за упис на студије утврђени су правилником.

Докторска школа математике
Члан 2.
Ради ефикаснијег организовања заједничких студија, сви Универзитети чији је оснивач
Република Србија, у свом саставу имају организациону јединицу Докторске школе математике (у
даљем тексту: организациона јединица), без својства правног лица.

Члан 3.
Универзитети чији је оснивач Република Србија споразумно оснивају Докторску школу
математике (у даљем тексту: Докторска школа) која обједињује рад свих организационих јединица из
члана 2 овог споразума.
Органи Докторске школе
Члан 4.
Органи Докторске школе су веће Докторске школе и руководилац.
Веће Докторске школе
Члан 5.
Веће Докторске школе има седамнаест чланова који су по правилу из реда редовних
професора математике, научних саветника, дописних и редовних чланова САНУ. Универзитет у
Новом Саду има једног представника који је редовни професор математике запослен на Природноматематичком факултету Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Београду три представника који
су редовни професори математике запослени на факултетима Универзитета у Београду, Универзитет у
Нишу има једног представника који је редовни професор математике запослен на Природноматематичком факултету Универзитета у Нишу, Универзитет у Крагујевцу има једног представника
који је професор математике запослен на Природно-математичком факултету Универзитета у
Крагујевцу, Државни Универзитет у Новoм Пазару има једног представника, Природно-математички
факултет Универитета у Новом Саду има три представника, Природно-математички факултет
Универитета у Нишу има три представника, Природно-математички факултет Универитета у
Крагујевцу има једног представника и Математички институт САНУ има три представника.
Мандат чланова Већа Докторске школе је 3 године и може се понављати.
Члан 6.
Веће Докторске школе има следеће надлежности:
- предлаже сенатима универзитета Правилник о реализацији заједничких докторских студија
из математике;
- предлаже наставно-научним већима Природно-математичког факултета у Новом Саду,
Природно-математичког факултета у Нишу, Природно-математичког факултета у Крагујевцу и
одговарајућим органима Универзитета у Београду и Државног универзитета у Новом Пазару услове за
расписивање конкурса за упис на заједничке докторске студије из математике, као и број студената
које реализује сваки универзитет, висину школарине, ангажовање гостујућег професора за потребе
реализације заједничких докторских студија из математике, ангажовањe наставника на студијском
програму заједничких докторских студија из математике, комисију за оцену подобности кандидата и
теме докторске дисертације на студијском програму заједничких докторских студија из математике,
тему докторске дисертације на студијском програму заједничких докторских студија из математике,
комисију за преглед и оцену докторске дисертације на студијском програму заједничких докторских
студија из математике, извештај о израђеној докторској дисертацији на студијском програму

заједничких докторских студија из математике;
- обавља остале функције стручног органа у вези са извођењем студијског програма
зејдничких докторских студија из математике.
Предлоге већа Докторске школе усвајају наставно-научна већа факултета и одговарајући
органи универзитета потписника овог споразума на који су уписани студенти на које се предлози
односе.
Предлог Наставно-научног већа факултета из алинеје 4 овог члана усваја Сенат Универзитета
на коме ће гостујући професор изводити наставу, а уговор са гостујућим професором закључује
одговарајући факултет на ком се изводе заједничке докторске студије или ректор одговарајућег
универзитета.
Руководилац
Члан 7.
Руководиоца бира Веће Докторске школе, већином гласова укупног броја чланова.
Руководилац је председник Већа Докторске школе.
Руководилац координира рад Докторске школе и доноси одлуке у оквиру надлежности које су
утврђене посебним општим актима Докторске школе.
Финансирање заједничких докторских студија
Члан 8.
Трошкови који настану у вези са студијама се финансирају средствима која се уплаћују на рачун
факултета или универзитета на који су се студенти уписали.
Трошкови који настану у вези са координацијом заједничких послова Докторске школе финансирају
се путем партиципације потписница овог споразума, чија ће висина бити одређена посебним
споразумом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.
Потписници споразума су сагласни да се сви спорови решавају путем договора, а за случај да
то не буде могуће, прихватају да о томе одлучи стварно надлежни суд у Новом Саду.

ПОТПИСНИЦИ:
Универзитет у Београду
__________________________________
Проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор
Универзитет у Новом Саду
__________________________________
Проф. др Душан Николић, ректор

Универзитет у Нишу
__________________________________
Проф. др Драган Антић, ректор
Универзитет у Крагујевцу
__________________________________
Проф. др Небојша Арсенијевић, ректор
Државни Универзитет у Новом Пазару
__________________________________
Проф. др Миладин Костић, ректор
Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет
__________________________________
Проф. др Милица Павков Хрвојевић, декан
Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет
__________________________________
Проф. др Иван Манчев, декан
Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет
__________________________________
Проф. др Срећко Трифуновић, декан
Математички институт Српске академије наука и уметности
___________________________________
Научни саветник др Зоран Огњановић, директор

