
Докторске академске студије Право – ДАС Право 
 

На Пословном и правном факултету организују се Докторске студије из области правних 
наука. Студије се изводе у трајању од три године (шест семестара) и њима се остварује 180 ЕСПБ.  

Студијски програм докторских студија Право има јасно дефинисанe циљеве, који се односе 
на:  
− проширивање постојећих и стицање нових сазнања из ужих научних области јавног права кроз 

оригинално научно истраживање – докторску дисертацију. 
− овладавање процесом научног и истраживачког рада и развијање специфичних научних знања, 

способности и академских вештина за самостални научно-истраживачки рад у области јавног 
права у складу са највишим научним и етичким стандардима. 

− опособљавање студената за самостално коришћење научне литературе и за примену научних 
метода, номотехника, инструмената и поступака у истраживању научних проблема из ужих 
научних области јавног права и научних дисциплина унутњр њих. 

− оспособљавање студената за критичко-аналитичко размишљање и креативно и независно 
решавање проблемских питања у ужим научним областима јавног права. 

− развијање способности код студената за повезивање, унапређивање и квалитативну доградњу 
знања стечених на основним и мастер академским студијама из области јавног права. 

− оспособљавање студената за: израду и укључивање у домаће и међународне пројекте; 
професионално и компентентно саопштавање резултата истраживања на научним скуповима; 
објављивање резултата у референтним научним часописима и коришћење различитих извора 
података за закључивање у процесу израде докторске дисертације. 

− постизање научних способности и академских вештина код студената које доприносе развоју 
научне мисли у ужим научним областима јавног права, развоју креативних способности и 
овладавању специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријера у 
области права. 
Студијски програм докторских академских студија Право је специфичан програм 

последипломског усавршавања најбољих кандидата који циљно води ка усавршавању и 
продубљивању њихових теоријских и методолошких знања за самостално развијање нових знања и 
решавања најсложенијих проблема на подручју јавног права.  

Сврха студијског програма докторских студија Право је јасно формулисана и односи се на 
оспособљавање студената за истраживање ужих научних области јавног права, како би могли 
самостално да воде оригинална научно-теоријска и емпиријска истраживања у овим областима. 

Студијски програм докторских студија Право има за сврху да свршеним студентима омогући 
образовање за водеће и најсложеније правне послове у привредним друштвима, високошколским 
установама, научним и другим, националним и међународним, јавним институцијама. 

Оспособљавањем студената за концептуализацију и реализацију основних, примењених и 
развојних истраживања и за водеће послове у области јавног права, они стичу и развијају нова 
знања чиме се ствара научно-истраживачки подмладак који ће да допринесе креирању тзв. друштва 
знања и у оквиру тога, развоју појединих грана јавног права.  

Посебна сврха овог студијског програма јесте развој нових метода, номотехника и поступака које 
унапређују процес стварања, примене и тумаченња правних норми у области јавног права и 
обезбеђују делотворно функционисање правног система у целини.     
 
 
 



Исход студијског програма: 
Кључни исход процеса студирања на студијском програму Право докторских академских студија у 
научном пољу друштвено-хуманистичких наука јесте формирање стручњака, академске личности, 
високих стручних и научних компетенција из јавно-правне области са образовањем које омогућава 
самостално обављање научно-истраживачког рада у области јавноправних наука. 
 
Назив дипломе:  
Доктор наука -  правне науке 
 
Услове за упис на студијски програм: 
Упис кандидата се врши на основу Конкурса. У прву годину студија уписују се свршени студенти који 
су остварили најмање 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама, а у трећу 
годину и студенти који су раније стекли академски назив магистар правних или сродних наука. 
Рангирање пријављених кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним и 
мастер академским студијама, као и временског периода студирања. 
 
Начин извођења студија - бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским 
системом преноса бодова  
За сваки предмет утврђен је одговарајући број ЕСПБ бодова, у зависности од обима рада који 
студент треба да уложи да би савладао садржаје предмета. Укупан број ЕСПБ бодова по семестру 
износи 30, за годину 60. Студент је обавезан да изради и одбрани докторски рад, који носи 30 ЕСПБ 
бодова. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом преноса 
бодова (ЕСПБ). 
Студент стиче поене на предмету кроз рад током наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита. Максималан број поена је 100 што одговара максималној оцени 10. Део бодова 
које студент може да добије за предиспитне активности креће се до 50%, док је за усмени испит 
предвиђено осталих 50% бодова. Сваки предмет из студијског програма има јасан и транспарентан 
начин стицања поена. 
 
Вредност докторске дисертације исказану у ЕСПБ бодовима 
Докторска дисертација са СИР који је у њеној функцији носи 110 ЕСПБ. Дисертација представља 
изворан и самосталан научно-истраживачки рад, који доприноси развоју правне научне мисли, и који 
сведочи о способностима студента да делује у одређеној научној области као самостални 
истраживач. Остварени научни допринос се процењује са најмање једним научним радом 
објављеним или прихваћеним за објављивање у релевантном међународном часопису или часопису 
са листе министарства надлежног за науку, у коме су објављени резултати појединих области 
истраживања теме докторске дисертације, као и учешћем са рефератом на најмање једном 
тематском научном скупу међународног значаја са којег је рад објављен у Зборнику радова са 
научног скупа. Начин и поступак припреме и одбране дисертације уређен је Правилником о пријави, 
изради и одбрани докторске дисертације, којим се дефинише прихватање теме за дисертацију, 
оцена урађене дисертације и испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 
Услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија;  
Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних 
области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио 
потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину студија. 



Услови за прелазак са других студијских програма дати су у оквиру Правилникa о преношењу ЕСПБ 
бодова и Правилникa о правилима и организацији студија. Сви правилници су доступни на сајту 
Пословног и правног факултета. 
Друга питања од значаја за извођење студијског програма. 
Основна обележја студијског програма су:  
 Предмети су једносеместрални. 
 За сваки предмет утврђен је одговарајући број ЕСПБ бодова, у зависности од обима рада 

који студент треба да уложи да би савладао садржаје предмета. Укупан број ЕСПБ бодова 
по години износи 60. Након завршених докторских академских студија, студент остварује 
укупно 180 ЕСПБ, а након одбране докторске дисертације стиче академски назив: Доктор 
наука – правне науке. 

 Укупан број часова предавања на студијском програму је 20.00 сати.  
 Научноистраживачки рад се изводи у све три године студија; 
 Током трајања студија студент је обавезан да уради и објави најмање један научни рад и да 

са прихваћеним радом учествује на тематском међународном научном скупу; 
 Реализација студијског програма поверена је кадру са богатим наставно-научним и 

педагошким искуством који доминантно потичу са угледних државних факултета.  
 Настава се остварује у менторском и интердисциплинарном раду кроз директни контакт 

студент - предметни наставник, case study (анализа случаја), подстицање индивидуалног 
рада и професионалне креативности студента, тимски рад и кроз развој интерперсоналних 
вештина студента, стицање практичних знања и коришћење савремене литературе уз 
доступност и расположивост једне од највећих научних база на свету ЕBSCO. 

 
Списак предмета ДАС-Право 

1 Методoлогија научноистраживачког рада I 
2 Савремени правни системи  I 

3 
Изборни предмет 1 II 
Савремена историја државе и права  
Међународно право оружаних сукоба  

4 
Изборни предмет 2 II 
Савремени облици државног уређења  
Међународне безбедносне организације  

5 
Изборни предмет 3 II 
Компаративни политички системи  
Пореско право Европске Уније  

6 
Изборни предмет 4 III 
Савремено парламентарно право  
Међународни односи у савременом свету  

7 
Изборни предмет 5 III 
Модернизација јавне управе у Србији  
Мирно решавање међународних спорова  

8 

Изборни предмет 6 III 
Креирање и анализа јавних политика  
Савремено међународно опорезивање и пореско 
планирање  

9 Студијско истраживачки рад на изради пројекта докторске IV 



дисертације 
10 Јавна одбрана пројекта докторске дисертације IV 

11 Студијско истраживачки рад на изради пријаве докторске 
дисертације IV 

12 Докторска дисертација (студијско истраживачки рад) V 
13 Истраживања садржана у завршном раду V 
14 Докторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада) VI 

 
 
 
 
 


