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КОНКУРС  
за yпис студената на прву годину докторских академских студија права  

школске 2012/2013. годинe 
 

 
I Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Студијског 

програма докторских академских студија права, за школску 2012/2013. годину, 
ради стицања научног називa доктор правних наука 43 студента који плаћају 
школарину. 

 
II Студијски програм докторских академских студија права траје три 

године, односно, шест семестара 
Докторске академске студије организују се по следећим модулима: 

1. Јавно-правни модул; 
2. Модул за право локалне самоуправе; 
3. Кривично-правни модул; 
4. Грађанско-правни модул; 
5. Пословно-правни модул; 
6. Историјско-правни модул; 
7. Међународно-правни модул; 
8. Модул за међународно приватно право 
9. Теоријско-правни модул. 

  Студијски програм докторских академских студија права заинтересовани кандидати могу 
видети на Интернет страници Факултета  
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Studijski_program-DAS-2012-izmene-
dopune.pdf 

 
III Услови уписа на Студијски програм докторских академских студија 

ближе су уређени Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, бр. 
01-1230/7 од 05.07.2012. године, а у складу са одредбама Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Нишу.  

Текст Одлуке заинтересовани кандидати могу да виде на Интернет страници 
Факултета 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Odluka-uslovi_upisa-DOKTORSKE2012.pdf 

Докторске академске студије може да упише: 
 кандидат који је остварио најмање 300 ЕСП бодова на претходно завршеним 
степенима студија (основним академским и мастер академским студијама), по 
студијским програмима предвиђеним Законом о високом образовању, и има: 

- општу просечну оцену најмање 8,00, или 
- објављене научне радове.  



(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан I, као и IV и 
V Одлуке); 
 кандидат који има академски степен магистра наука, према прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, ако у складу са 
одредбама Закона о високом образовању није пријавио докторску дисертацију. 
(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан II a, као и 
IV и V Одлуке); 
 кандидати који су основне студије завршили на факултету, према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 
најмање четири године (VII-1 степен стручне спреме), и има: 

- општу просечну оцену најмање 8,00, или 
- објављене научне радове. 

(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан II б, као и 
IV и V Одлуке); 

На докторске академске студије може се уписати и страни држављанин под 
истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине, осим 
ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није 
другачије одређено. 

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

Упис на докторске академске студије лица које је високошколску исправу 
стекло у Републици Српској спровешће се у складу са одредбама међународног 
споразума и одлуке Факултета.  

 
IV Висина школарине за упис на докторске академске студије права износи 

125.000 динара. 
 
V Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија 

утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним 
степенима студија и остварених научних резултата. (Детаљније о рангирању 
кандидата погледати члан VII Одлуке); 

 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 
Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће 

се у периоду до 31.10.2012. године. 
Упис кандидата који су стекли право уписа на докторске академске студије 

обавиће се у року утврђеном Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис 
студената у прву годину докторских академских студија за школску 2012/2013. 
годину. 
 
 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 пријава на конкурс  
Поднесак се саставља у слободној форми, и потребно је да садржи:  



- чињенице о образовању кандидата које указују да кандидат испуњава услове за упис 
на наведени степен студија предвиђене одредбама Одлуке, бр. 01-1230/7 од 05.07.2012. 
године, 
- мотив за упис на докторске студије,  
- модул на докторским студијама за који се кандидат опредељује, 
- основне податке о кандидату: име и презиме, адреса и контакт телефон. 

 стечена високошколска исправа (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи, односно дипломе или уверења о дипломирању)  

 Извод из матичне књиге рођених или венчаних 
 Уверење о држављанству 

 


