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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Броj: 01-273/31-2012 
27.02.2012. године 
 
 
 
 На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног 
факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно веће Правног факултета на седницaма 
одржаним 02.12.2011. и 27.02.2012. 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, а у складу са савременим 
правцима развоја права као научне области. 

 
III 

Савладавањем студијског програма докторских академских 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 науке 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 
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траје 15 недеља. Укупно ангажовање студента састоји се од два облика активне 
наставе: предавања и студијског истраживачког рада. 

 
V 

Докторске академске студије права на Правном факултету у Нишу организоване 
су по модулима, при чему се у једној ужој научној области може организовати више 
модула. 

На докторским академским студијама права, профилисано је девет модула. 
Студент слободно бира модуле и изборне предмете са листе изборних предмета 
одабраног модула. 

Уколико је на модулу предвиђен већи број основних предмета, студент се на 
првој години студија опредељује за два основна предмета од понуђених. Силабусима 
основних и изборних предмета одабраног модула може бити предвиђена обавеза 
студента да је претходно положио одређени предмет из одабраног модула.  

На другој години студија студент бира три изборна предмета са листе изборних 
предмета одабраног модула. Студент има право да се определи и за један изборни 
предмет из уже научне области сродне научној области којој припада изабрани модул. 
Избор предмета из сродне научне области одобрава управник докторских студија, на 
предлог шефа катедре. 

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

VI 
Током студија студент је у обавези да положи испите из:  
- Методологијe научноистраживачког рада, 
- Израдe и презентовањa научних радова, 
- два основна предмета са одабраног модула, и 
- три изборна предмета са листе изборних прeдмета одабраног модула.  
 

VII 
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 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. 

Студијски истраживачки 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. 

Студијски истраживачки 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. У оквиру студијског 
истраживачког рада на другој години, у трећем семестру, студент има обавезу да 
учествује најмање на једном научном скупу са рефератом или саопштењем. Под 
учешћем на научном скупу сматраће се и учешће на округлом столу или панелу 
намењеном студентима докторских студија. 

Студијски истраживачки рад на трећој години докторских академских студија 
права студент користи за припрему, израду и одбрану докторске дисертације. 
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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 научноистраживачког рада, предмета 
Израда и презентовање научних радова, два основна предмета са одабраног модула и 
три изборна предмета са листе изборних прeдмета одабраног модула, са укупном 
просечном оценом најмање 8.00,  

• учествује на научном скупу са рефератом или саопштењем, 
• 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 научни рад студента докторских 

академских студија права. 
 

X 
 Поступак пријаве, израде, оцене и одбране докторске дисертације уређује се 
општим актима Универзитета у Нишу и одредбама Правилника о докторским 
студијама Правног факултета у Нишу.  

Динамика реализације студијског програма по семестрима приказана је у табели 
која је саставни део овог Студијског програма. 
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XI 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 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 
научноистраживачког рада 4+1* 60 10 

2. Основни предмет I 
са одабраног модула 4+1* 60 12 

3. Израда и презентовање 
научних радова 3+1* 40 8 

УКУПНО 11+3* 160 30 

Предмети II семестра Недељни фонд 
часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Основни предмет II 
са одабраног модула 4+1* 60 12 

2. Студијски истраживачки рад  
(припрема, израда и 
публиковање I научног чланка) 

0+13* 200 10 

3. Студијски истраживачки рад  
(израда и одбрана I семинарског 
рада) 

0+12* 180 8 

УКУПНО 4+26* 440 30 
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА  600 60 

*Остали облици активне наставе које студент реализује кроз студијски истраживачки рад. 
 

Д р у г а   г о д и н а 
 

Предмети III семестра Недељни фонд 
часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Изборни предмет I са 
одабраног модула 4+1* 60 12 

2. Изборни предмет II са 
одабраног модула 4+1* 60 12 

3. Учешће са радом на научном 
скупу * 100 6 

УКУПНО 8+2* 220 30 

Предмети IV семестра Недељни фонд 
часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

1. Изборни предмет III са 
одабраног модула 4+1* 60 12 

2. Студијски истраживачки рад  
(припрема, израда и 
публиковање II научног чланка) 

0+13* 200 10 

3. Студијски истраживачки рад  
(припрема и израда и одбрана II 
семинарског рада 

0+8* 120 8 

УКУПНО 4+22* 380 30 
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА  600 60 

*Остали облици активне наставе које студент реализује кроз студијски истраживачки рад. 
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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   10 

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

0+20* 300 20 

УКУПНО  0+20* 300 30 
Обавезе студента 
у VI семестру 

Недељни фонд 
часова 

Укупан фонд 
часова ЕСПБ 

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

0+20* 300 15 

2. Одбрана докторске 
дисертације   15 

УКУПНО  0+20* 300 30 
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА  600 60 
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1. ЈАВНО-ПРАВНИ МОДУЛ 
Основни предмети: 

Уставно право 
Управно право 
Радно право 

Изборни предмети: 
Људска права II  
Уставно судство II 
Посебно управно право са науком о 
управљању 
Право локалне самоуправе 
Црквено право 
Међународно радно право 
Системи социјалне сигурности II 
Велики правни системи  

 
 
 

2. МОДУЛ ЗА ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Основни предмети: 

Право локалне самоуправе 
Економски развој локалне самоуправе 

Изборни предмети: 
Право јавних служби 
Менаџмент локалне самоуправе 
Јавно-приватна партнерства 
Локална самоуправа и решавање спорова 
Финансирање локалне самоуправе 

 
 
 

3. КРИВИЧНО-ПРАВНИ МОДУЛ 
Основни предмети: 

Кривично право 
Кривично процесно право 

Изборни предмети: 
Малолетничко кривично правосуђе 
Судска психијатрија 
Криминологија 
Пенологија 
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4. ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Основни предмети: 
Стварно право 
Облигационо право 
Грађанско процесно право 
Међународно приватно право 

Изборни предмети: 
Породично право 
Наследно право 
Грађанско право ЕУ 
Право продаје робе 
Право интелектуалне својине ЕУ 
Вансудско решавање спорова II 
Међународно приватно право ЕУ 
Међународно арбитражно право 

 
 
 

5. ПОСЛОВНО-ПРАВНИ МОДУЛ 
Основни предмети: 

Трговинско право 
Финансијско право 
Међународно трговинско право 
Међународни економски и финансијски 
односи 
Економија 

Изборни предмети: 
Корпоративно управљање 
Финансијска тржишта 
Право продаје робе 
Монетарни и фискални систем 
Пореско право ЕУ 
Економска анализа права 
Право спољне трговине 
Право страних инвестиција II 
Трансфер технологије и заштита права 
индустријске својине 
Универзалне и регионалне међународне 
економске организације 
Право интелектуалне својине ЕУ 
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6. ИСТОРИЈСКО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Основни предмети: 
Римско право 
Историја права 

Изборни предмети: 
Римско породично, брачно и наследно право 
Римско и савремено уговорно право 
Византијско право 
Држава и црква 
Историја словенских права 
Уставна историја Србије 
Историја српске правне и политичке мисли 

 
 
 

7. МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ МОДУЛ 
Основни предмети: 

Међународно јавно право 
Правни систем Европске уније 

Изборни предмети: 
Међународно хуманитарно право 
Међународне организације 
Институционално право Европске уније 
Правосудни систем Европске уније 

 
 
 

8. МОДУЛ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 
Основни предмети: 

Међународно приватно право 
Међународно приватно право Европске уније 

Изборни предмети: 
Међународно приватно право међународних 
организација  
Међународно наследно право  
Аутономија воље у Међународном приватном 
праву  
Дете у Међународном приватном праву  

 




	Odluka_Senat-izmene_St_progr-12-04-2012.pdf
	Studijski_program-DAS-2012.pdf
	St_progr-DAS-izmene-preciscen_tekst-FINAL.pdf
	str-last.pdf




