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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-3967/8-2008 
30.10.2008. године                                                                   БИЛТЕН ПФ бр. 144 
 
 
 

Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу на предлог Статутарне 
комисије и Комисије за докторске студије, а на основу чл. 128. Закона о  
високом образовању и чл. 64. Статута Правног факултета у Нишу на седницaма 
одржаним 24.01.2008. године и 30.10.2008. године  доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ - 
 

I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником се ближе уређују поступак, начин и услови уписа на 
докторске студије Правног факултета у Нишу, као и пријаве, израде, оцене и 
одбране докторске дисертације. 

Члан 2. 
 

Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу трају 
шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.  

Студије се организују и реализују из научних области за које је Факултет 
матичан.  

Докторске студије се завршавају полагањем свих положених испита, 
израдом и одбраном два семинарска рада, обављеном научно-истраживачком 
праксом, израдом и објављивањем два научна чланка из научне области 
уписаног смера, те успешном израдом и одбраном докторске дисертације. 

 
II Упис на докторске студије 

 
Члан 3. 

 
Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може  

уписати лице које је: 
 1. завршило дипломске академске студије (мастер) и стекло звање 
дипломирани правник-мастер са најмањом просечном оценом 8  и познавањем 
најмање једног страног језика;  



 2

2. завршило друге универзитетске студије (основне, одн. дипломске 
академске студије-мастер) из друштвено-хуманистичких наука и стекло најмање 
300 ЕСПБ, под условом да познаје најмање један страни језик и положи 
одређене испите из програма студија права које на предлог управника 
докторских студија и одговарајуће катедре прописује Наставно-научно веће;  

3. завршило основне студије права или друге основне студије из поља 
друштвено-хуманистичких наука и стекло звање  дипломирани правник или 
други одговарајући стручни назив (VII-1 степен) са најмањом просечном 
оценом 8, познавањем најмање једног страног језика, уз допунске услове које 
прописује овај  Правилник;   

4. већ уписало последипломске студије по претходном студијском 
режиму и током тих студија  и 

- стекло академски назив магистар правних наука  
- положило све испите али није одбранило магистарски рад   
- положило само неке испите на последипломским магистарским 

студијама права;  
Услове за прелазак кандидата из другог и трећег става тачке 4. на 

одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно-научно веће 
факултета, на основу образложеног предлога одговарајуће катедре.   

5. докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може  
уписати лице које је завршило последипломске специјалистичке студије, у 
складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању, уколико испуни додатне услове које на предлог управника 
докторских студија и одговарајуће катедре утврђује Наставно-научно веће 
факултета.   

 
Члан 4. 

Изузетно, на конкурс за упис на докторске студије права могу да се 
пријаве и кандидати који су завршили основне студије права или друге основне 
студије из поља друштвено-хуманистичких наука и стекли звање „дипломирани 
правник“ или други одговарајући стручни назив (VII-1 степен), са просечном 
оценом мањом од 8,00, под следећим условима: 

- да пред 3-чланом комисијом, образованом од стране Наставно-научног 
већа на предлог катедара, положе квалификациони испит из најмање 3 предмета 
из уже научне области за коју су се определили и  

- да испите из претходног става положе са просечном оценом најмање 8 
(осам). 

Члан 5. 
 
  Испуњеност услова за упис проверава комисија од три наставника коју 
именује декан, а Факултет може, на основу одлуке Наставно-научног већа 
факултета, организовати и пријемни испит ради рангирања пријављених 
кандидата. 

Члан 6. 
 

Приликом уписа на докторске студије кандидат се опредељује за два 
предмета из изборне групе предмета и за три предмета са листе изборних 
предмета, које ће слушати и полагати уз Методологију научно истраживачког 
рада, обавезну за све студенте. Студент има право да изабере или оба предмета 
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понуђена у изборној групи, или да изабере по један предмет из две изборне 
групе које су из исте научне области.  

 
Члан 7. 

 
Кандидати из члана 3. став 1. тачка 3. дужни су да пре полагања првог 

обавезног испита из студијског програма докторских студија положе 1 (један) 
испит из уже научне области којој припада изабрани смер на докторским 
студијама и израде и одбране један приступни рад, који на предлог ментора, 
одређују катедре. 

 
III Пријављивање докторске дисертације 

 
Члан 8. 

 
За све оцене, предлоге и одлуке које се односе на израду и одбрану 

докторске  дисертације надлежно је Наставно-научно веће факултета. 
  Наставно-научно веће факултета све одлуке доноси јавно, већином од 
укупног броја чланова већа на основу предлога одговарајуће катедре. 
 

Члан 9. 
 

Студент докторских студија стиче право да пријави докторску 
дисертацију након што испуни све услове из студијског програма докторских 
студија, као и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета или Статутом Факултета. 

Пријављивање  докторске дисертације се врши писменим поднеском.  
 

Члан 10. 
 

У пријави студент наводи назив рада, теоријски и практични значај који 
би тај рад имао када би био реализован, дефиницију проблема, предмета, метода 
и циља истраживања, дефиниције, посебно операционалне, основних појмова, 
хипотезе, варијабле, узорак, начин истраживања и анализе података, те 
очекиване резултате. 

Поред пријаве студент подноси и хипотетски синопсис, односно 
замишљени садржај (структуру рада) докторске дисертације као и предлог 
коришћене литературе.  
 

IV Оцена докторске дисертације 
 

Члан 11. 
. 

Поднету пријаву претходно разматра одговарајућа катедра.  
Катедра посебно анализира следеће : 
1) да ли студент који је поднео пријаву испуњава све законске услове за 

израду докторске дисертације, 
2) да ли је Факултет матичан за предмет израде докторске дисертације, 
3) да ли пријављена тема докторске дисертације по својој садржини, 

обиму, продубљености и значају испуњава услове да предмет научне обраде и 
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4) да ли је кандидат довољно компетентан да ради докторску дисертацију 
из одређене области. 

Члан 12. 
 

Матичност Факултета за предмет докторске дисертације утврђује се 
упоређењем предмета тог рада са научним областима дефинисаним Статутом 
Факултета. 

Факултет се у смислу овог Правилника сматра матичним за све 
докторске  дисертације чији предмети рада припадају научној области „Право“ 
и  сродним научним областима.  

Осим за радове из става 2. овог члана Факултет се може сматрати 
матичним и за све радове чији предмети истраживања припадају другим 
научним областима под условом да се предмети тих радова операционализују 
тако да је видљива њихова усмереност ка научној области „Право“ и да извори 
литературе и других  података, односно узорци испитаника такође упућују на 
припадност тој научној области. 

Члан 13. 
 

Компетентност кандидата за израду докторске дисертације утврђује се на 
основу броја, природе, карактера и врсте научних и стручних радова које је 
кандидат објавио из предмета његове дисертације. 

Компетентним за израду докторске дисертације сматра се кандидат који 
је објавио пет или више радова ранга: „поглавље у монографији“ или већег 
ранга, односно „рад у часопису националног значаја“ или већег ранга, из 
предмета његове дисертације. 
 

V  Прихватање докторске  дисертације 
 

Члан 14. 
 

Одговарајућа катедра је дужна да Наставно научном већу проследи 
пријаву докторске дисертације са својим ставом о пријави и кандидату и 
предлогом комисије која ће оценити научну заснованост теме и подобност 
кандидата у року од 30 дана. 

Ако одговарајућа катедра оцени да не постоји матичног Факултета за 
пријављену докторску дисертацију или да кандидат није компетентан за израду 
докторске дисертације, дужна је да те оцене писмено образложи. 
 

Члан 15. 
 

По пријему пријаве Наставно научно веће факултета разматра предлог 
одговарајуће катедре и доноси дефинитивну одлуку о испуњености услова и 
критерија  за израду докторске дисертације.  

Члан 16. 
 

У случају да је одлука Наставно научног већа факултета о испуњености 
услова и критерија позитивна, Веће образује Комисију за оцену научне 
заснованости  дисертације и подобности кандидата. 

Комисија се састоји од најмање три наставника од којих најмање један 
није у радном односу на Факултету. 
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Председник  Комисије се бира из реда наставника у радном односу на 
Факултету. 

Члан 17. 
 

Комисију за оцену научне заснованости дисертације и подобности 
кандидата подноси Наставно научном већу факултета свој извештај (реферат) у 
року од 60 дана. 

Комисија свој реферат доставља преко одговарајуће катедре која 
предлаже Наставно научном већу факултета усвајање извештаја.  
 

Члан 18. 
 

Комисија је дужна да у извештају о оцени научне заснованости  дисертације 
и подобности кандидата нарочито анализира следеће: 

1. да ли предложени нацрт докторске дисертације обезбеђује научни 
приступ проблему и у којој мери је вероватно да ће крајњи исход рада 
имати статус научног, а не стручног рада,  

2. да ли образложење предмета, метода и циља уверљиво говори да је 
предложена тема од значаја за развој науке и примену резултата у 
пракси, 

3. да ли образложење дисертације омогућава закључак да је у питању 
оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема, 

4. да ли су дефиниције предмета истраживања, основних појмова, 
варијабли, затим предложене хопотезе, извори података, методе 
прикупљања, инструменти и методе анализе података те предложена 
литература урађени тако да задовољавају критерије науке и чине 
вероватним поштовање научних принципа у изради коначне верзије 
докторске дисертације. 

 
Члан 19. 

 
Извештај о оцени научне заснованости докторске дисертације и 

подобности кандидата одговарајућа катедра са својим мишљењем и предлогом 
доставља Наставно научном већу у року од 30 дана од дана пријема. 
 

Члан 20. 
 

На седници Наставно научног већа факултета извештај Комисије за 
оцену научне заснованости дисертације и подобности кандидата подноси 
председник Комисије која је писала Реферат. 

Изузетно то може учинити и други члан комисије уколико је председник 
Комисије спречен. 

Известилац нарочиту пажњу поклања образложењу, односно дефиницији 
предмета истраживања, моделу истраживања, основним хипотезама, те 
методама прикупљања и анализе података, оцењујући на основу свих елемената 
колико је вероватно да се у предложеном раду достигне одговарајући научни 
ниво и добију валидни и поуздани резултати. 
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Члан 21. 
 

Ако Наставно научно веће факултета прихвати извештај Комисије за 
оцену научне заснованости дисертације и подобности кандидата, на истој 
седници доноси одлуку и о ментору кандидата као и о року за израду рада. 

Ако је извештај Комисије за оцену научне заснованости дисертације и 
подобности кандидата негативан или ако Наставно научно веће факултета не 
прихвати поднети извештај који предлажу Комисија и одговарајућа катедра, 
кандидат има право жалбе Наставно-научном већу факултета у року од 15 дана 
у ком случају је донета одлука коначна.  
 

Члан 22. 
 

У случају да Наставно научно веће факултета прихвати извештај 
Комисије за оцену научне заснованости предложене докторске дисертације и 
подобности кандидата, Факултет упућује Већу научне области Универзитета у 
Нишу, које је матично за научну област којој припада предмет дисертације, 
Захтев за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације. 

Уз захтев Факултет доставља и: 
1. образложење теме, 
2. реферат Комисије за оцену научне заснованости дисертације и 

подобности кандидата,  
3. одлуку одговарајуће катедре о прихватању извештаја Комисије за 

оцену научне заснованости дисертације и подобности кандидата и  
4. одлуку Наставно научног већа факултета о прихватању извештаја 

Комисије за оцену научне заснованости дисертације и подобности кандидата. 
Образложење теме нарочито треба да садржи: приказ предмета 

истраживања, метода и циља истраживања, основних хипотеза и методе 
истраживања. 
 

Члан 23. 
 

Након добијања сагласности Универзитета на предлог докторске 
дисертације Наставно научно веће факултета у року од 30 дана, доноси одлуку 
којом одобрава њену израду и одређује ментора кандидату на предлог 
одговарајуће катедре. 

 
Члан 24. 

 
Ако Веће научне области Универзитета у Нишу не прихвати извештај 

Комисије за оцену научне заснованости дисертације и подобности кандидата, 
факултет има право приговора Сенату Универзитета у року од 15 дана чија је 
одлука коначна. 
 

VI Одбрана  докторске  дисертације 
 

Члан 25. 
  

Када је кандидат у потпуности завршио рад на изради докторске 
дисертације, ментор о томе обавештава одговарајућу катедру. 
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Катреда утврђује предлог Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације. 

Комисија се састоји од најмање три наставника од којих најмање један 
није у радном односу на Факултету. 

Председник  Комисије се бира из реда наставника у радном односу на 
Факултету. 
 

Члан 26. 
 

На предлог одговарајуће катедре, Наставно научно веће факултета 
доноси одлуку о формирању Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације. 

 
Члан 27. 

 
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације дужна је да у року 

од 60 дана поднесе Факултету извештај о оцени докторске дисертације са 
предлогом за њену одбрану.  

У извештају о урађеној докторској дисертацији Комисија је дужна : 
1. да посебно анализира испуњеност критерија и  
2. да  оцени да ли је урађена докторска дисертација у складу са пројектом 

који је одобрен од стране Већа научне области Универзитета у Нишу.  
 

Члан 28. 
 

Након пријема извештаја о урађеној докторској дисертацији, Факултет ће 
у одговарајућем дневном листу огласити да је извештај заједно са урађеном 
докторском дисертацијом доступан у библиотеци Факултета на увиду јавности у 
периоду од  30 дана. 

Факултет може Реферат из става 1. овог члана објавити и путем 
електронских медија. 
 

Члан 29. 
 

Ако је током периода у коме је докторска дисертација била јавно 
изложена било примедби, председник Комисије за оцену и одбрану упознаје 
ментора и кандидата са тим примедбама. 

Ментор одлучује да ли ће захтевати од кандидата да те примедбе усвоји 
или ће их сматрати недовољно оправданим да се рад мења. 

Ментор је дужан да после претходно прибављеног мишљења 
одговарајуће катедре, Наставно научно веће факултета упозна са примедбама из 
става 1. овог члана и поступању са њима на седници органа када се буде 
разматрао поднети извештај о урађеној докторској дисертацији. 
 

Члан 30. 
 

Извештај о урађеној докторској дисертацији, Наставно научно веће 
факултета разматра на основу предлога одговарајуће катедре, извештаја 
ментора, узимајући у обзир и евентуалне примедбе дате од стране јавности. 
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При овом разматрању Наставно научно веће факултета нарочито 
анализира: 

1. да ли су задовољени критеријуми утврђени овим правилником, 
2. да ли је извештај комисије урађен у складу са овим правилником, 
3. да ли је докторска дисертација усклађена са предлогом теме на коју је 

Веће научне области Универзитета у Нишу дало сагласност. 
 

На основу свих ових елемената, Наставно научно веће факултета 
већином гласова чланова већа доноси одлуку о усвајању или неусвајању 
извештаја  о урађеној докторској дисертацији. 
 

Члан 31. 
 

Након доношења одлуке о усвајању извештаја о урађеној докторској 
дисертацији, Наставно научно веће факултета доноси и одлуку којом дозвољава 
јавну одбрану ових радова. 
 

Члан 32. 
 

Након усвајања извештаја о урађеној докторској дисертацији Факултет у 
року од 15 дана упућује Већу научне области Универзитета у Нишу које је 
матично за научну област којој припада предмет дисертације, захтев за давање 
сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији. 

Уз поднети захтев Факултет доставља Већу научне области 
Универзитета у Нишу и следеће: 
 

1. извештај о урађеној докторској дисертацији, 
2. одлуку Наставно научног већа факултета о усвајању извештаја и  
3. евентуалне примедбе стављене на извештај.  

 
Члан 33. 

 
Ако Веће научне области Универзитета у Нишу дâ сагласност на урађену 

докторску дисертацију, Наставно научно веће факултета на првој наредној 
седници, а најкасније у року од 30 дана по пријему сагласности,  констатује да 
су испуњени услови за јавну одбрану докторске дисертације. 

Декан Факултета дужан је, да након тога, одбрану закаже у првом 
могућем термину. 
 

Члан 34.  
 

Уколико Веће научне области Универзитета у Нишу има примедбе на 
урађену докторску дисертацију, кандидат и ментор су дужни да те примедбе 
размотре, и ако их прихвате и отклоне, Факултет обнавља захтев за давање 
сагласности. 

Ако Веће научне области Универзитета у Нишу одбије давање 
сагласности на урађену докторску дисертацију или кандидат оцени да су 
примедбе Већа неосноване Факултет има право приговора Сенату Универзитета 
у Нишу, у року од 30 дана од достављања одлуке овог Већа. 
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VII Завршне одредбе 
 

Члан 35. 
 

Факултет, у складу са одредбама овог Правилника, води евиденцију о 
пријављеним и одбрањеним докторским дисертацијама.    

 
Члан 36. 

 
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања 

у „Билтену Правног факултета у Нишу“. 
 
 
 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
 

Проф. др Невена Петрушић 
 
 


