
На основу члана 83. став 1. 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 i 68/2015), 
члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/2014,), члана 13. и 14. 
Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник 
Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011) и у складу са Одлуком Владе Републике 
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских 
студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач 
Република за школску 2015/2016. годину («Службени гласник РС» број 48/2015) и Одлукама 
Сената Универзитета у Нишу од 27.01.2015. године и од 12.10.2015. године 

 
 
 

У Н И В Е Р З И Т Е Т У Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е ЗАЈЕДНИЧКИ 

КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

1.1.  У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 
- завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом 

просечном оценом од најмање 8 на мастер академским студијама; 
- завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 

објављене научне радове, на начин уређен општим актом факултета; 
- завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по 

правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању, ако испуни услове које одреде факултети. 

 

1.2. Студијским програмом докторских студија одређују се претходно завршене 
студије, које се сматрају одговарајућим за упис на докторске студије. 

1.3.  Редослед кандидата  за  упис  у  прву  годину  докторских  студија  утврђује  се 
на   основу опште   просечне   оцене   остварене   на   основним   и   мастер   академским 
студијама,  дужине студирања  и  остварених  научних  резултата  и  на  основу  других 
услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску годину. 

 

1.4.  Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним 
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом Факултета. 

 

1.5. Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину 
докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима 
факултета који реализује студијски програм. 

 

1.6.  Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној 
табли и интернет страници факултета. 

 

1.7.  Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
факултету. 

 

1.8.  Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

1.9.  Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских 
студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом. 

 

1.10. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, 
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи. 

 

1.11. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 
домаћи држављанин. Страни држављани се не рангирају. 
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1.12. Страни  држављанин  плаћа  школарину,  осим  ако  међународним  споразумом  или 
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено. 

 

1.13. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави признату 
диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању 
српског језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани република 
бивше СФРЈ, и ако је здравствено осигуран. 

 
2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 

 

2.1  Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у прву 
годину докторских академских студија одређен је овим конкурсом. 

 

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет. 
 
3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

3.1 Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од 15. октобра 2015. године до 06. новембра 2015. године. 

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету са одговарајућом 
документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из 
матичне књиге рођених, списак научних и стручних радова, уколико их има). 

Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, 
решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис 
кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије обавиће се од 
9. новембра 2015. године. године до 20. новембра 2015. године. 

3.2 Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан. 

Право на  упис стиче кандидат који  је  на  ранг  листи  рангиран у  оквиру броја 
утврђеног за упис. 

3.3. За  непопуњена  места  у  првом  уписном  року,  факултети  ће  на  огласним 
таблама и својим интернет страницама објавити други уписни рок. 

 
Све  евентуалне  исправке  Конкурса  биће  објављене  на  огласној  табли  одговарајућег 

факултета и на интернет страници Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs. 

http://www.ni.ac.rs/
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
Трг краља Александра 11, Ниш 

Тел. 018/500221, 500203, 
http://www.prafak.ni.ac.rs 

 
I 

Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских 
академских студија права, за школску 2015/2016. годину, ради стицања научног називa 
доктор правних наука, укупно 45 студената, и то: 

- 3 студента чије се студије финансирају из буџета, и 
- 42 студента који плаћају школарину. 

 

II 
Докторске академске студије права трају три године, односно шест семестара. 

 
Приликом  конкурисања  за  упис  на  студијски  програм  докторских  академских 

студија права, кандидати се опредљује за једну од следећих ужих научних области: 
1. Правно-теоријска научна област; 
2. Јавно-правна научна област; 
3. Кривично-правна научна област; 
4. Грађанско-правна научна област; 
5. Трговинско-правна научна област; 
6. Међународно-правна научна област; 
7. Правно-историјска научна област; 
8. Правно-економска научна област; 

 
Кандидати се уписују на Студијски програм докторских академских студија права 

из 2013. године који је доступан на интернет страници Факултета: 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Doktorske_studije2013.pdf 

 
III 

Докторске академске студије права на Правном факултету Универзитета у Нишу 
могу уписати лица која су на акредитованим високошколским установама са дозволом за 
рад и по акредитованим, односно одобреним одговарајућим студијским програмима, 
завршила: 

 
  основне  академске  студије  права  и  мастер  академске  студије  права,  са 

најмање 300 ЕСПБ и укупном просечном оценом најмање 8,00 на претходним 
нивоима студија или са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају 
објављене научне радове; 

  основне академске студије права и мастер академске студије из сродне научне 
области у пољу друштвено-хуманистичких наука, са најмање 300 ЕСПБ и 
укупном просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или 
са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове; 

  четворогодишње основне студије права према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године (дипломирани 
правник, VII1 степен стручне спреме), са просечном оценом најмање 8,00 или 
са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове; 

  основне академске студије из  сродне научне области у  пољу друштвено- 
хуманистичких наука и мастер академске студије права, са најмање 300 ЕСПБ 
и укупном просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или 
са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове, 
под условом да пре уписа положе претходни допунски испит уколико такав 
испит нису полагали на Правном факултету Универзитета у Нишу пре уписа на 
мастер академске студије права; 

  основне академске студије и мастер академске студије у сродној области у 
оквиру поља друштвено-хуманистичких наука са најмање 300 ЕСПБ и укупном 
просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или са мањом 
просечном  оценом  од  8,00  уколико  имају  објављене  научне  радове,  под 
условом да пре уписа положе претходни допунски испит; 

http://www.prafak.ni.ac.rs/
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Doktorske_studije2013.pdf
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  четворогодишње основне студије у сродној области у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука према прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању из 2005. године (VII1 степен стручне спреме), са 
просечном оценом најмање 8,00 или са мањом просечном оценом од 8,00 
уколико имају објављене научне радове, под условом да пре уписа положе 
претходни допунски испит; 

  магистарске студије (имају академски степен магистра наука), уколико нису 
пријавили докторску дисертацију у складу са одредбама закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета и Факултета. 

 

Докторске академске студије права на Правном факултету Универзитета у Нишу 
могу уписати и лица која су на акредитованој високошколској установи са дозволом за 
рад завршила основне (академске) студије и мастер академске студије права, односно 
студије у сродној области у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука које нису 
подударне, односно комплементарне са студијским програмом Правног факултета 
Универзитета у Нишу, уз обавезу претходног полагања квалификационог испита. 

 

Детаљни услови уписа на докторске академске студије права уређени су 
Правилником о докторским академским студијама права бр. 01-1172/2 од 24.09.2015. 
године  http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Pravilnik_DOK_sep2015.pdf и Одлуком 
о подударности студијских програма других факултета са студијским програмима 
Правног факулета Универзитета у Нишу бр. 01-1776/37 од 24.09.2015. године. 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Odluka_podudarnost_DOK_MAS_sep2015.pdf 

 
IV 

Упис лица које је завршило претходно образовање или део образовања у 
иностранству спровешће се под истим условима као и упис домаћих држављана, након 
спроведеног поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама 
закона, општих аката Универзитета и Факултета. 

Страни држављани плаћају школарину током целог школовања, осим ако 
међудржавним споразумом или споразумом Универзитета није другачије утврђено. 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм ако пружи доказ о 
познавању српског језика или језика на којем се организује настава и ако је здравствено 
осигуран. 

 
V 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси: 
- попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима са сајта Факултета); 
- оверену копију уверења/дипломе о завршеним претходним нивоима студија; 
- додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа претходног 

образовања; 
- фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
- доказ о познавању страног језика (уколико кандидат није полагао један од страних 

језика на претходним нивоима студија); 
- доказ о уплати накнаде у износу од 3000 динара за административне трошкове 

уписа  према  важећој  одлуци  о  накнадама; (уплата се  врши  на  жиро  рачун 
Правног факултета 840-1734666-83); 

- странци подносе доказ о познавању српског језика. 
 

VI 
Редослед кандидата за упис на докторске академске студије утврђује се на основу 

укупне просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине 
студирања на тим студијама и остварених научних резултата. 

Кандидат по основу висине укупне просечне оцене, дужине студирања и остварених 
научних резултата укупно може остварити највише 100 поена. 

Поени по основу висине опште просечне оцене израчунавају се тако што се укупна 
општа просечна оцена помножи коефицијентом 8,5. 

Укупна просечна оцена се добија тако што се саберу све оцене положених испита 
на основним и мастер академским студијама (укључујући и одбрану мастер рада уколико је 
изражена бројчаном оценом) и добијени збир подели бројем положених испита на оба нивоа 
студија. 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Pravilnik_DOK_sep2015.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Odluka_podudarnost_DOK_MAS_sep2015.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/prijava_upis_na_doktorske_studije_15-16.doc


 

 
Укупна просечна оцена кандидата који конкуришу само са завршеним основним 

студијама по раније важећим прописима добија тако што се саберу све оцене положених 
испита на тим студијама и добијени збир подели бројем положених испита. 

Поени по основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који 
Закон предвиђа за редовну реализацију студијских програма на основним и мастер 
академским студијама подели бројем месеци студирања и добијени количник помножи 
бројем 10. У број месеци студирања укључује се сваки започети месец студирања. 

Поени по основу дужине студирања кандидата који конкуришу само са завршеним 
основним студијама по раније важећим прописима израчунавају се тако што се број месеци 
који је био предвиђен за редовну реализацију тих студија (без апсолвентског стажа) подели 
бројем месеци студирања и добијени количник помножи бројем 10. У број месеци студирања 
укључује се сваки започети месец студирања. 

Поени по основу остварених научних резултата израчунавају према категоризацији 
извршеној  у  општем  акту  о  вредновању  и  квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата надлежног министарства, с тим што кандидат по овом 
основу може остварити највише 5 поена. Приликом утврђивања броја поена по овом 
критеријуму узимају се у обзир само самостални радови и радови у којима је кандидат 
првопотписани аутор, а број поена којим је вреднован коауторски рад дели се бројем 
аутора. 

 

VII 
Пријављивање на конкурс и упис на докторске академске студије права врши се у 

року утврђеном Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву 
годину докторских академских студија за школску 2015/2016. годину. Након окончања 
рока за пријављивање, Факултет утврђује прелиминарну ранг листу кандидата који 
испуњавају услове за упис, са означењем укупног броја бодова. Учесник конкурса може 
поднети приговор на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања 
прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за докторске и мастер студије, на 
чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

VIII 
Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике 

Србије износи 125.000,00 динара, а за стране држављане 1500,00 евра у динарској 
противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије. 


