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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
Трг краља Александра 11, Ниш 

Тел. 018/500-221, 500-203, телефакс 4523-747 
http://www.prafak.ni.ac.rs 

 
I 

 Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских 
академских студија права, за школску 2019/2020. годину, ради стицања научног 
називa доктор правних наука, укупно 45 студената, и то: 

 3 студента чије се студије финансирају из буџета, 
 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 опредљују за једну од следећих ужих научних 
области: 

1. Правнотеоријска научна област; 
2. Јавноправна научна област; 
3. Кривичноправна научна област; 
4. Грађанскоправна научна област; 
5. Трговинскоправна научна област; 
6. Међународноправна научна област; 
7. Правноисторијска научна област; 
8. Правноекономска научна област. 

 
 Студијски програм докторских академских студија права доступан је 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; 
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- 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; 
- 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), 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. 
 

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); 
- копију уверења/дипломе о завршеним претходним нивоима студија; 
- додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа 
претходног образовања; 

- очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте; 
- доказ о познавању страног језика (уколико кандидат није полагао један   
од страних језика на претходним нивоима студија); 

- странци подносе доказ о познавању српског језика; 
- доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за административне трошкове 
уписа према важећој одлуци о накнадама (уплата на жиро рачун Факултета: 
840-1734666-83). 
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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 се изражава бројчаном оценом) и добијени збир подели бројем 
положених испита на оба нивоа студија. 

Укупна просечна оцена кандидата који конкуришу само са завршеним 
основним студијама по раније важећим прописима израчунава се 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 овом основу остварених научних резултата израчунавају се 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 са бројем аутора.  

 
VII 

Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије права у I 
уписном року врши се од 30. септембра до 04. октобра 2019. године. Након 
окончања рока за пријављивање, Факултет утврђује 07. октобра 2019. године 
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 надлежној комисији, на чији предлог декан доноси решење по 
приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Коначна ранг листа биће 
објављена 09. октобра 2019. године, а упис кандидата вршиће се 09. и 10. октобра 
2019. године. 

Уколико преостане слободних места, спровешће се II уписни рок. 
Пријављивање на конкурс врши се од 14. до 17. октобра 2019. године. 
Прелиминарна ранг листа се објављује 18. октобра 2019. године, а коначна ранг 
листа 21. октобра 2019. године. Упис кандидата вршиће се 22. и 23. октобра. 

 
Уколико преостане слободних места и након II уписног рока, спровешће се 

III уписни рок. Пријављивање на конкурс врши се од 28. октобра до 08. новембра 
2019. године. Прелиминарна ранг листа се објављује 12. новембра 2019. године, а 
коначна ранг листа 14. новембра 2019. године. Упис кандидата вршиће се 15. 
новембра. 
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VIII 

Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство 
Републике Србије износи 125.000,00 динара а за стране држављане школарина 
износи 1500,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне 
банке Србије. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Вишеградска бр. 33, 
телефони  018/533-015 

Е-mail:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  www.pmf.ni.ac.rs 

I 
Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских 

академскнх студија школске 2019/2020. године 40 студента чије ће се образовање 
финансирати из буџета и 36 самофинансирајућих студената за студијске програме 
у броју како следи: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 

Математика 7 8 

Докторска школа 
математике 2 5 

Рачунарске науке 8 7 

Физика 7 7 
Хемија 9 6 

Биологија 7 3 

УКУПНО 40 36 

 
II 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које 
има: 

- завршене одговарајуће студије за стицање VII-1 степена стручне 
спреме са просечном оценом најмање 8,00; 

- завршене одговарајуће акредитоване мастер академске студије са 
најмање 300 ЕСПБ бодова укупно, и општу просечну оцену од најмање 
8,00 на претходним нивоима студија. 
 

III 
Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се 

на основу одговарајућих правилника који су доступни на интернет страници 
Факултета: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.  
 

IV 
 Подношење пријава кандидата је од 30. септембра 2019. до 04.октобра.2019. 
године, у периоду од 11 до 13 часова. 
 Кандидати приликом пријава на конкурс подносе:  

- пријаву, 
- фотокопије диплома и додатака диплома предходних нивоа студија или 
уверења о дипломирању са уверењем о положеним испитима предходних 
нивоа студија, 
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