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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 01-339/4-2008 
01.02.2008. године 
 
 
 На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног 
факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године), Наставно-научно веће Правног факултета 
на седници одржаној 01.02.2008. године, усвојило је предлог 

 
 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ 
 СТУДИЈА ПРАВА 

 
 

I 
Докторске студије права трају три године, односно шест семестара и имају 

180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија студент стиче звање „доктор 
правних наука“.  

II 
Циљ студијског програма докторских 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, а у складу са савременим 
правцима развоја права као научне области. 

 
III 

Савладавањем студијског програма докторских студија права студент је 
оспособљен 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 и других друштвених наука. 

 
IV 

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 студијски истраживачки рад. 
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Током студија студент мора да савлада градиво из Методологије научно 
истраживачког рада, два предмета из изборнe групe и три изборна предмета са 
листе изборних предмета.  

На првој години студија профилисано је седам изборних група предмета. 
Студент има право да бира оба предмета са изборне групе или да бира по један 
предмет из две изборне групе, које су из исте научне области. 

На другој години студија студент бира три изборна предмета са јединствене 
листе изборних предмета. Силабусом изборног предмета може бити предвиђена 
обавеза студента да је претходно са прве године студија одабрао изборну групу 
предмета из уже научне области. 

Студент слободно бира изборне групе и изборне предмете. Услов је да 
најмање половина ЕСПБ бодова од укупног броја бодова предвиђених за 
реализацију докторских студија треба да буде остварена на предметима који су у 
вези са темом докторске дисертације и на самој докторској дисертацији. 

Студент је дужан да у оквиру студијског истраживачког рада припреми, 
изради и одбрани два семинарска рада, као и да припреми, изради и публикује два 
научна чланка. Теме семинарских радова и научних чланака морају бити везанe за 
ужу научну област у којој ће студент пријавити докторску дисертацију. 

Студијски истраживачки рад на првој години докторских студија студент 
користи за припрему и израду првог семинарског рада, као и за припрему, израду и 
публиковање првог научног чланка. Студијски истраживачки рад на другој години 
докторских студија студент користи за припрему и израду другог семинарског 
рада, као и за припрему, израду и публиковање другог научног чланка. Студијски 
истраживачки рад на трећој години докторских студија студент користи за 
припрему, израду и одбрану докторске дисертације. 

Студент стиче право да пријави докторску дисертацију након што освоји 
120 ЕСПБ бодова, односно након што испуни услове из студијског програма:  

1) положи Методологију научно истраживачког рада, два предмета из 
изборне групе и три изборна предмета, са просечном оценом најмање 8,00; 

2) изради и одбрани два семинарска рада, који су у вези са темом докторске 
дисертације; 

3) изради и публикује два научна чланка, односно пружи доказ да су научни 
чланци прихваћени за објављивање у научним часописима.  

Докторска дисертација је самостални научни рад студента докторских 
студија.  

V 
 Поступак пријаве, израде, оцене и одбране докторске дисертације уређује се 
Правилником о докторским студијама Правног факултета у Нишу, а динамика 
реализације студијског програма по семестрима приказана је у табели која је 
саставни део овог Студијског програма. 
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VI 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА ПРАВА 

П р в а    г о д и н а 
 

Предмети I семестра 
 

Недељни фонд час. 
 

Укупан фонд час. 
 

ЕСПБ 
1. Методологија научно 
истраживачког рада 

5+1* 90 15 

2. Изборни предмет¹ 5+1* 90 15 
3. Студијски истраживачки 
рад (Припрема и израда 
I семинарског рада) 

0+10* 150 - 

УКУПНО 10+12* 330 30 
 

Предмети II семестра 
   

1. Изборни предмет¹ 5+1* 90 15 
2. Студијски истраживачки 
рад (Припрема, израда и 
публиковање I научног чланка)  

0+14* 210 - 

3. Одбрана I семинарског рада   15 
УКУПНО 5+15* 300 30 
УКУПНО НА ГОДИНИ  630 60 
*Остали облици активне наставе које студент реализује кроз студијски истраживачки рад. 
 
¹Студент бира изборни предмет са листе изборних група предмета на 1. години 
докторских студија 

ИЗБОРНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА* 
 
I Изборна група предмета  

Уставно право 
Међународно јавно право 

II Изборна група предмета 
Управно право 
Радно право 

III Изборна група предмета 
Кривично право 
Кривично процесно право  

IV Изборна група предмета 
Стварно право 
Облигационо право 

V Изборна група предмета 
Грађанско процесно право 
Међународно приватно право  

VI Изборна група предмета 
Трговинско право 
Финансијско право 

VII Изборна група предмета 
Међународно трговинско право 
Међународни економски и финансијски односи 

 
* Студент има право да бира оба предмета са изборне групе или да бира по један предмет из две 
изборне групе, које су из исте научне области. 
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Д р у г а   г о д и н а 
 

Предмети III семестра 
 

Недељни фонд час. 
 

Укупан фонд час. 
 

ЕСПБ 
1. Изборни предмет² 5+1* 90 15 
2. Изборни предмет² 5+1* 90 15 
3. Студијски истраживачки 
рад (Припрема и израда II 
семинарског рада) 

0+10* 150 - 

УКУПНО 10+12* 330 30 
 

Предмети IV семестра 
   

1 Изборни предмет² 5+1* 90 15 
2. Студијски истраживачки 
рад (Припрема, израда и 
публиковање II научног чланка) 

0+15* 225 - 

3. Одбрана II семинарског 
рада 

  15 

УКУПНО 5+16* 300 30 
УКУПНО НА ГОДИНИ  645 60 
*Остали облици активне наставе које студент реализује кроз студијско истраживачки рад 
 
² Студент бира три изборна предмета са листе изборних предмета на 2. години докторских 
студија. 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  
НА 2. ГОДИНИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА: 

1. Људска права 
2. Уставно судство 
3. Правосудни систем ЕУ 
4. Институционално право ЕУ 
5. Посебно управно право са науком о управљању  
6. Право локалне самоуправе 
7. Црквено право 
8. Међународно радно право 
9. Системи социјалне сигурности 
10. Криминологија 
11. Судска психијатрија 
12. Пенологија 
13. Малолетничко кривично правосуђе 
14. Породично право 
15. Наследно право 
16. Грађанско право ЕУ 
17. Међународно приватно право ЕУ 
18. Вансудско решавање спорова  
19. Корпоративно управљање 
20. Финансијска тржишта 
21. Право продаје робе  
22. Монетарни и фискални систем 
23. Пореско право ЕУ 
24. Економска анализа права 
25. Право спољне трговине 
26. Право страних инвестиција 
27. Трансфер технологије и заштита права индустријске својине 
28. Универзалне и регионалне међународне економске организације 
29. Право интелектуалне својине ЕУ 
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Т р е ћ а  г о д и н а 

 
 
Предмети  V семестра 

 
Недељни фонд час. 

 
Укупан фонд час. 

 
ЕСПБ 

1. Студијски истраживачки 
рад (припрема и израда 
докторске дисертације) 

0+20* 300 - 

УКУПНО 0+20* 300 - 
 

Предмети VI семестра 
   

1. Студијски истраживачки 
рад (припрема и израда 
докторске дисертације) 

0+20* 300 - 

2. Докторска дисертација   60 
УКУПНО 0+20* 300 60 
УКУПНО НА ГОДИНИ  600 60 
 
* Остали облици активне наставе које студент реализује кроз студијски истраживачки рад 
 
 
 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, 
 

Проф. др Невена Петрушић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


