На основу члана 87 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике
Србије бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 120
Статута Правног факултета у Новом Саду и Правила докторских студија Универзитета у
Новом Саду, Савет Правног факултета у Новом Саду, на седници одржаној 25. децембра
2013. године, доноси
Правилник о упису и студирању на докторским академским студијама Приватно
право

Члан 1
Овим правилником ближе се уређују правила докторских академских студија
Приватно право (у даљем тексту: докторске студије).
Опште одредбе
Члан 2
(1) Докторске студије су академске студије трећег степена високог образовања и
изводе се по правилима студирања заснованим на Европском систему преноса и
акумулације бодова.
(2) Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду (у даљем
тексту: Факултет) трају шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.
(3) Докторске студије завршавају се израдом и јавном одбраном докторске
дисертације.
(4) Лице које заврши докторске студије стиче научни назив доктора правних наука.
Стручна тела докторских студија
Члан 3
(1) Стручна тела докторских студија су: Руководилац докторских студија Приватно
право (у даљем тексту: Руководилац), Веће докторских студија Приватно право (у даљем
тексту: Веће) и Комисија за контролу квалитета студијског програма.
(2) Руководиоца бира Наставно-научно веће Факултета на предлог Декана.
(3) Руководилац именује секретара докторских студија из реда наставника или
сарадника у настави Факултета.
(4) Руководилац пружа стручну помоћ у организовању и вођењу докторских
студија, а посебно:
1. предлаже организацију наставе;
2. спроводи припреме за почетак наставе;
3. припрема одлуке по молбама и захтевима студената;
4. предлаже ангажовање наставника;
5. прати извођење студијског програма;
6. припрема годишњи извештај о раду докторских студија;
7. предлаже мере за побољшање и унапређење докторских студија;
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8. врши координацију других послова од значаја за реализацију докторских
студија.
5
( ) Веће чине сви наставници који учествују у реализацији студијског програма.
(6) Чланови Комисије за контролу квалитета су одређени акредитационим
документима студијског програма.
Упис на докторске студије
Члан 4
( ) На прву годину докторских студија може се уписати лице које је завршило:
1. одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму
одговарају основним академским студијама које острварује Факултет, и
2. академске мастер студије права које по називу, програму и обиму одговарају
студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане
Конкурсом за упис.
(2) Право уписа на докторске студије имају дипломирани правници и дипломирани
правници- мастери (мастер правници), који су и основне и мастер студије завршили са
просечном оценом најмање 8 (осам).
(3) Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге
мастер академске студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из
друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из претходног става и
под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Комисија,
коју именује Декан Факултета, на предлог Већа.
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Члан 5
(1) Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под
истим условима као и домаћи држављанин.
(2) Приликом пријављивања на конкурс, страни држављанин подноси
нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300 ЕСПБ
бодова, сертификат о знању српског језика и доказ о здравственом осигурању.
Члан 6
(1) Ради уписа студента на докторске студије Факултет расписује Конкурс.
(2) Да би се лице уписало на докторске студије мора да се пријави на конкурс.
(3) Број слободних места за упис дефинише Факултет узимајући у обзир број
наставника, ментора и број места утврђених акредитацијом.
Члан 7
(1) На предлог Већа, Декан Факултета формира Комисију за вредновање претходно
завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање).
(2) Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс
да ли су претходно завршене студије одговарајуће по условима из члана 4 став 1.
(3) Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата
који испуњавају услове за упис на докторске студије из члана 4 став 1.
Члан 8
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По добијању закључка Комисије за вредновање, Руководилац утврђује за сваког
кандидата да ли међу расположивим саветницима и менторима, постоји саветник односно
ментор који се бави научном области за коју је кандидат заинтересован.
Члан 9
(1) За упис на докторске студије рангирају се студенти који испуњавају услове
предвиђене овим Правилником.
(2) Рангирање се врши према следећој формули:

( )

Показатељ успешности Пу

=

просечна оцена
број месеци
просечна оцена
број месеци
  током

основних редовног завршетка   током мастер редовног завршетка  
  студија



студија
студија
студија
  максимална × број месеци + максимална × број месеци   ÷ 2 × 100
оцена
завршетка
завршетка
  оцена

  студија
студија
студија
  студија



(3) По извршеном рангирању на докторске студије се уписује онолико кандидата са
ранг листе колико је предвиђено конкурсом.
Члан 10
Кандидати који су започели или завршили докторске студије на другој
високошколској установи или на другом студијском програму имају право уписа на
докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за вредновање.
Члан 11
(1) Кандидат има право приговора на ранг листу у року од 24 сата од дана
објављивања ранг листе, а приговор подноси продекану за наставу путем Службе за
наставу.
(2) Одлуку о приговору у року од три дана доноси продекан за наставу.
(3) Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети декану у року од 24 сата
од дана пријема исте.
Реализација наставе
Члан 12
(1) Студијски програм Докторских студија подељен је на студијске године и
семестре.
(2) Настава почиње, по правилу, у зимском семестру школске године, а може
почети и у летњем семестру у складу са одлуком Већа.
(3) Настава се изводи као групна или индивидуална (менторска). Групна настава
изводи се уколико на једном наставном предмету има најмање 5 студената. Индивидуална
(менторска) настава изводи се уколико на наставном предмету има мање од 5 студената
или ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера) наставног
предмета.
(4) На предлог Руководиоца, Веће доноси одлуку о врсти наставе која ће се
организовати.
Члан 13
Настава обухвата:
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1. уводна предавања, која се односе на методологију научно-истраживачког рада;
2. предавања из обавезних предмета (Систем приватног права и Приватно право
Европске уније);
3. предавања из четири изборна предмета из уже научне области у којој се ради
докторска дисертација, односно из сродних ужих научних области (по један
предмет из две студијске групе и по један предмет из две групе изборних
предмета);
4. предавања из Методологије научно-истраживачког рада.
Напредовање студента
Члан 14
1
( ) Приликом уписа првог семестра докторских студија кандидат пријављује ужу
научну област из које жели да изради докторску дисертацију и изборне предмете из те уже
научне области, односно сродних научних области, који су у вези с израдом докторске
дисертације.
(2) Руководилац именује наставника за саветника студенту са којим је студент
постигао договор о сарадњи, а који ће, по правилу, касније бити и ментор за израду
докторске дисертације.
(3) На завршетку школске године, саветник из става 2 овог члана подноси
Руководиоцу извештај о раду и ангажовању студента и постигнутим резултатима.
Члан 15
(1) До краја првог семестра кандидат је дужан да изради и одбрани семинарски рад
(обима око 50.000 карактера) из уже научне области из које жели да изради докторску
дисертацију, као и да активно учествује на Општем семинару за приватно право.
(2) Тему рада одобрава Руководилац, на предлог шефа одговарајуће Катедре (у
даљем тексту шеф Катедре). Рад се брани пред Комисијом, коју одређује Руководилац, на
предлог шефа Катедре.
Члан 16
За упис у трећи семестар докторских студија кандидат је дужан да положи све
предвиђене испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам), да
јавно одбрањени семинарски рад објави у стручном или научном часопису и да испуни
друге обавезе предвиђене студијским програмом.
Члан 17
( ) У трећем семестру студент похађа наставу из Методологије
научноистраживачког рада, консултује се са саветником и другим наставницима у погледу
избора теме докторске дисертације, прелиминарно прикупља податке о домаћим и
страним научним радовима везаним за тему дисертације, има уводно излагање на општем
семинару за приватно право, прикупља грађу за издраду докторске дисертације, израђује и
објављује библиографију радова који се се односе на тему дисертације, има тематско
предавање студентима основих студија под надзором наставника, израђује и јавно брани
семинарски рад који се односи на тему дисертације и објављује га научном или стручном
часопису или га излаже на стручном скупу.
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(2) Библиографија радова из става 1 се може објавити и на интернет страници
факултета.
Члан 18
(1) Уводно предавање на општем семинару за приватно право из члана 17 став 1 (у
даљем тексту: уводно предавање) односи се на тему дисертације.
(2) Уводно предавање студент може да одржи пошто претходно испуни све остале
обавезе из члана 17 став 1 и ако му је просечна оцена свих положених испита најмање 8
(осам).
(3) Након што одржи уводно предавање студент испуњава услове да поднесе
пријаву докторске дисертације Већу.
Члан 19
За упис у четврти семестар докторских студија потребно је да је Сенат
Универзитета дао сагласност на извештај о оцени подобности кандидата и теме за израду
докторске дисертације и одредио ментора.
Члан 20
У току четвртог, петог и шестог семестра студент обавља студијски и
истраживачки рад везан за израду докторске дисертације и консултује се са ментором
најмање три пута.
Члан 21
( ) Одбрани докторске дисертације може се приступити по овери шестог семестра.
(2) Докторска дисертација треба да представља изворни и самосталан научни рад,
који доприноси развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену
доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални
истраживач делује у области наука за које је Факултет матичан.
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Члан 22
Поступак пријаве, оцене и одбране докторске уређен је Правилима докторских
студија Универзитета у Новом Саду.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 23
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о упису и
студирању на докторским академским студијама Приватно права од 02.04.2012. године.
Члан 24
Овај Правилник се објављује на огласној табли Факултета, а ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.
Председник Савета
Правног факултета у Новом Саду
Проф. др Драган Милков
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