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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Броj: 01-411/5-2013 
28.02.2013. године 
 
 
 
 На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног 
факултета», бр. 177/11), Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 
28.02.2013. године, усвојило је предлог 

 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА ПРАВА 

 
 
I 

Докторске академске студије права трају три године, односно, шест семестара и 
имају 180 ЕСП бодова.  

Завршетком докторских студија, студент стиче научни назив доктор правних 
наука.  

 
II 

Циљ студијског програма докторских академских студија права је развијање 
научних сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у 
области права, развој креативних способности у тумачењу и примени правних начела, 
овладавање специфичним истраживачким вештинама, у складу са савременим 
правцима развоја права као научне области. 

 
III 

Савладавањем студијског програма докторских академских студија права студент 
се оспособљава да: 

- компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и презентује 
резултате свог научног рада, који доприносе развоју научне мисли у области 
права и развоју правног система; 

- систематично приступа правним проблемима, као и да нуди критичке и 
аналитичке одговоре на актуелна питања правне науке и праксе; 

- уочава и даје научни допринос истраживању друштвених и правних појава и 
нуди сопствене креативне предлоге за њихово решавање; 

- промовише високе стандарде правне етике и правног професионализма; 
- стечена знања примењује у пракси, посебно у остваривању основних принципа 

правне државе; 
- доприноси развоју правне науке и других друштвених наука. 

 
IV 

 Докторске академске студије права може уписати лице које има: 
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- завршене основне академске и мастер академске студије права, са најмање 300 
ЕСПБ и укупном просечном оценом од најмање 8,00 на претходним нивоима 
студија; 

- завршене основне академске и мастер академске студије права,  са најмање 300 
ЕСПБ и објављене научне радове, под условима и начин уређен општим актом 
факултета; 

- академски степен магистра наука, ако није пријавило докторску дисертацију у 
складу са одредбама Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета и Факултета; 

- завршене основне студије права према прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом обртазовању, и 

- завршене основне академске студије из сродне научне области у пољу 
друштвенохуманистичких наука и мастер академске студије права, са најмање 
300 ЕСПБ и укупном просечном оценом од најмање 8,00 на претходним 
нивоима студија, под условима и на начин прописан општим актом Факултета. 
 
Студенти докторских академских студија права уписаних на другом факултету, 

могу прећи на студијски програм докторских академских студија права Факултета под 
условима и на начин уређен општим актима Факултета. 

 
 

V 
Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним 

оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра који 
траје 15 недеља. Укупно ангажовање студента састоји се од два облика активне 
наставе: предавања и научногистраживачког рада. 

 
VI 

Докторске академске студије права на Правном факултету у Нишу организоване 
су у складу са одлукама Наставно-научног већа о изборним листама предмета из 
орговарајућих ужих научних области.  

На докторским академским студијама права студент мора да савлада градиво из 
Методологије правних наука, из два предмета из одговарајуће уже научне области са 
листе предмета број 1 и три предмета са листе број 2. Студент слободно бира предмете 
са изборних листа у оквиру исте уже научне области. 

На првој години студија, приликом уписа школске године, студент се 
опредељује за два предмета  из одговарајуће  уже научне области са листе предмета 
број 1. Студент је дужан да у другом семестру прве године студија обави научно-
истраживачки рад из уже научне области, што резултира израдом и публиковањем 
једног научног чланка.  

На другој години студија, приликом уписа школске године, студент  се 
опредељује за три предмета  из одговарајуће  уже научне области са листе предмета бр 
ој 2.  

Планом наставе за наредну школску годину, Наставно-научно  веће, на основу 
опредељења студената, утврђује распоред изборних предмета по семестрима, тако да се 
настава из једног предмета организује само у једном семестру.  

Студент има право да се определи и за један изборни предмет  из уже  научне 
области која је сродна ужој научној области  коју је изабрао (изборна листа број 1). 
Избор предмета из сродне научне области одобрава управник докторских студија, на 
захтев студента. 

Студент има право да се определи и за један изборни предмет  из уже  научне 
области која је сродна ужој научној области коју је изабрао (изборна листа број 1). 
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Избор предмета из сродне научне области одобрава управник докторских студија, на 
захтев студента. 

Студент је дужан да на другој години студија обави научноистраживачки рад, 
што резултира израдом и објављивањем научног чланка.  
  На трећој години докторских студија, у петом семестру, студент пријављује 
тему докторске дисертације и брани пројекат докторске дисертације.  

У петом и шестом семестру студент обавља научноистраживачки рад на изради 
докторске дисертације, а докторске студије се окончавају одбраном докторске 
дисертације. 

Услов је да најмање половина ЕСП бодова од укупног броја бодова 
предвиђених за реализацију докторских студија буде остварена на предметима који су 
у вези са темом докторске дисертације. 

 
VII 

Студент је дужан да у оквиру научностраживачког рада припреми, изради и 
одбрани два семинарска рада, као и да припреми, изради и публикује два научна 
чланка. 

Теме семинарских радова могу бити само из предмета са године студија. Теме 
научних чланака бирају се и одобравају тако да буду у функцији научноистраживачког 
рада. Одбрањени семинарски рад не може бити признат као испуњена обавеза 
објављеног научног чланка. 

Научноистраживачки рад на првој години докторских академских студија права 
студент користи за припрему и израду првог семинарског рада, као и за припрему, 
израду и публиковање првог научног чланка. 

Научноистраживачки рад на другој години докторских академских студија 
права студент користи за припрему и израду другог семинарског рада, као и за 
припрему, израду и публиковање другог научног чланка.  

Научноистраживачки рад на трећој години докторских академских студија 
права студент користи за припрему, израду и одбрану докторске дисертације. 

 
VIII 

Студент стиче право да пријави тему и брани пројекат докторске дисертације 
након што оствари 120 ЕСП бодова, односно, након што испуни све услове предвиђене 
Студијским програмом и Правилником докторских студија, и то: 

• положи испит из предмета Методологија правних наука, из два предмета са 
изборне листе број 1. и три изборна предмета са изборне листе број 2, са укупном 
просечном оценом најмање 8.00,  

• изради и одбрани два семинарска рада из предмета са године студија, и 
• изради и публикује, односно, пружи доказ да је прихваћено за објављивање у 

научним часописима, најмање пет научних чланака везаних за ужу научну област у 
којој ће студент пријавити докторску дисертацију, од којих најмање један мора бити 
објављен у часопису који се налази на листи Министарства надлежног за 
научноистраживачку делатност.  

При оцени компетентности кандидата за израду докторске дисертације узимају 
се у обзир и научни радови израђени и прихваћени као испуњена обавеза у оквиру 
Студијског програма. 
 

IX 
Докторска дисертација је самостални и оригинални научни рад студента 

докторских академских студија права. 
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X 
 Поступак пријаве, израде, оцене и одбране докторске дисертације уређује се 
општим актима Универзитета у Нишу и Правног факултета у Нишу.  

Динамика реализације студијског програма по семестрима приказана је у табели 
која је саставни део овог Студијског програма. 

 
 

XI 
 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 
 
 

П р в а    г о д и н а 
 

Предмети I семестра Недељни 
фонд часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Методологија правних наука 5+0+0 75 12 
2. Изборни предмет са листе бр. 1 5+0+0 75 12 
3. НИР (израда и одбрана I 
семинарског рада) 0+0+10 150 10 

УКУПНО 10+0+10 300 34 

Предмети II семестра Недељни 
фонд часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Изборни предмет са листе бр.1 5+0+0 75 12 
2. НИР (припрема, израда и 
публиковање I научног чланка) 0+0+15 225 14 

УКУПНО 5+0+15 300 26 
 
 
 
 

Д р у г а   г о д и н а 
 

Предмети III семестра Недељни 
фонд часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Предмет са изборне листе бр. 2 5+0+0 75 12 
2. Предмет са изборне листе бр.  2 5+0+0 75 12 
3. НИР(израда и одбрана II 
семинарског рада) 0+0+10 150 10 

УКУПНО 10+10 300 34 

Предмети IV семестра Недељни 
фонд часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Предмет са изборне листе бр. 2 5+0+0 75 12 
2. НИР (припрема, израда и 
публиковање II научног чланка) 0+0+15 225 14 

УКУПНО 5+0+15 300 26 
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА  600 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Metodologija_pravnih_nauka.pdf
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Т р е ћ а   г о д и н а 
 

Обавезе студента 
у V семестру 

Недељни фонд 
часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Пријава теме и одбрана 
пројекта докторске дисертације 0+0+10 150 14 

2. НИР  (припрема и израда 
докторске дисертације) 0+0+10 150 13 

УКУПНО  0+0+20 300 27 
Обавезе студента 

у VI семестру 
Недељни фонд 

часова 
Укупан фонд 

часова ЕСПБ 

1. НИР (припрема и израда 
докторске дисертације) 0+0+20 300 17 

2. Одбрана докторске 
дисертације   16 

УКУПНО  0+0+20 300 33 
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА  600 60 

 
Ужа правнотеоријска  научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Теорија државе и права 
Теорије и модели демократије 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Филозофија права 
Идеологија и право 
Холистичка теорија права и теорија хаоса 
Религија и политика  
Теорија права и политике у Србији 
 
Ужа јавноправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Уставно право 
Управно право 
Радно право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Уставно судство 
Упоредни управни системи 
Право међународне организације рада 
Људска права 
Локална самоуправа 
Социјално право 
 
Ужа кривично-правна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Кривично право 
Кривично процесно право 
 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Teorija_drzave_i_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Teorija_i_modeli_demokratije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Filozofija_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ideologija_i_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Holisticka_pravna_teorija_i_teorija_haosa.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Religija_i_politika.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Teorija_prava_i_politike_u_Srbije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ustavno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Upravno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Radno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ustavno_sudstvo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Uporedni_upravni_sistemi.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_medjunarodne_organizacije_rada.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ljudska_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Lokalna_samouprava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Socijalno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Krivicno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Krivicno_procesno_pravo.pdf
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ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Криминологија 
Малолетничко кривично право 
Криминoлогија малолетничке делинквенције 
Судска психијатрија 
Пенологија 
 
Ужа грађанскоправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Грађанско право 
Облигационо право. 
Грађанско процесно право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Стварно право  
Породично право 
Наследно право 
Право продаје 
Вансудско решавање спорова  
Арбитражно право 
 
Ужа трговинскоправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Трговинско право 
Међународно трговинско право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Корпоративно управљање 
Право продаје робе 
Право спољне трговине 
Универзалне и регионалне међународне економске организације 
Право страних инвестиција   
Трансфер технологије и заштита права индустријске својине 
Право интелектуалне својине ЕУ 
Јавно – приватна парнтерства 
 
Ужа међународноправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Међународно јавно право 
Међународно приватно право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Европско право људских права 
Правни систем Европске уније 
МПП Европске уније 
Међународно правосуђе 
Међународно МПП 
 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Kriminologija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Maloletnicko_krivicno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Kriminologija_maloletnicke_delikvencije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Sudska_psihijatrija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Penologija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Gradjansko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Obligaciono_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Gradjansko_procesno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Stvarno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Porodicno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Nasledno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_prodaje.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Vansudsko_resavanje_sporova.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Arbitrazno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Trgovinsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_trgovinsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Korporativno_upravljanje.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_prodaje_robe.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_spoljne_trgovine.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Univerzalne_i_regionalne_medjunarodne_ekonomske_organizacije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_stranih_investicija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Transfer_tehnologije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_intelektualne_svojine_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Javno_privatna_partnerstva.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_javno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_privatno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Evropsko_pravo_ljudskih_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravni_sistem_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_privatno_pravo_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_pravosudje.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodno_privatno_pravo.pdf
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Ужа правноисторијска научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Историја права 
Римско право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Византијска државноправна традиција 
Држава и црква 
Историја словенских права 
Уставна историја Србије 
Историја српске правне и политичке мисли 
Римско породично, брачно и наследно право 
Римско и савремено уговорно право 
 
Ужа правноекономска  научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 
Финансијско право  
Право и економија 
Међународни економски и финансијски односи 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 
Пореско право ЕУ 
Економија јавног сектора  
Савремени фискални системи 
Берзанско право 
 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 Проф. др Предраг Димитријевић 
 
 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Istorija_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Rimsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Vizantijska_drzavnopravna_tradicija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Drzava_i_crkva.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Istorija_slovenskih_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ustavna_istorija_Srbije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Istorija_pravne_i_politicke_misli.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Rimsko_porodicno_bracno_i_nasledno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Rimsko_i_savremeno_ugovorno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Finansijsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Pravo_i_ekonomija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Medjunarodni_ekonomski_i_finansijski_odnosi.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Poresko_pravo_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Ekonomija_javnog_sektora.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Savremeni_fiskalni_sistemi.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/dokt_sil_2013/Berzansko_pravo.pdf

