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O ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН

Фа кул тет је осно ван 2001. го ди не, а пр ву ге не ра ци ју сту де на та упи сао је 
2002. го ди не. Ре ги стро ван је ре ше њем Ми ни стар ства про све те и спор та РС 
број 612-00-295/2001-04 од 01. но вем бра 2001. го ди не.

Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та Ре пу бли ке Ср-
би је из да ла је 04.12.2008. го ди не Уве ре ње о акре ди та ци ји бр. 
612-00-668/2008-04, а 18.05.2009. го ди не Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он је од Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би-
је до био до зво лу за рад број 612-00-431/2009-12.

До кра ја 2013. го ди не Фа кул тет је обра зо вао 842 ди пло ми ра на 
прав ни ка, од бра ње не су 34 док тор ске ди сер та ци је, 28 ма ги стар ских те за, 
66 спе ци ја ли стич ких и 29 ма стер ра до ва.

ЗАШТО СТУДИРАТИ ПРАВО?

„За озбиљ не мла де љу де од лу ка о то ме шта ће сту ди ра ти ни је ла ка. На рав но, 
ње на те жи на се пре це њу је за то што је у очи ма мно гих то по тез ко ји опре-
де љу је цео жи вот. То ни је са свим та ко јер се чо век мо же ба ви ти мно го чи ме 
што ни је де фи ни са но ње го вим ви со ко школ ским сту ди ја ма, а и сту ди је мо гу 
би ти та кве да му отва ра ју број не мо гућ но сти, укљу чу ју ћи и но во усме ре ње и 
на кнад но от кри ве ни та ле нат, ко јих у тим кри тич ним го ди на ма ни је био све-
стан.

Прав ник сто га не мо же да бу де са мо тех нич ки спе ци ја ли ста и да не пре кид-
но жва ће и пре жва ће по зи тив не прав не нор ме, већ мо ра да рас по ла же ши рим 
зна њи ма о дру штву и вре ме ну у ко ме де лу је, без об зи ра на то да ли је реч о 
ме ђу на род ном дру штву (ко је ина че зо ве мо ме ђу на род на за јед ни ца) или о ста-
њу и од но си ма у соп стве ној сре ди ни. Оту да у Ср би ји још од XIX ве ка по сто ји и 
јед на до бра тра ди ци ја, а то је да прав ни фа кул те ти ни кад ни су би ли тех нич-
ке прав нич ке шко ле, већ су сту ден ти ма ну ди ли и зна ња из дру гих дру штве них 
обла сти, без ко јих би они опе ри са ли у пра зном про сто ру. И по ред на по ра ра-
зних ре фор ма то ра ко ји су прав не фа кул те те по ку ша ли да „чи сте“ од исто ри-
је, еко но ми је, со ци о ло ги је и ме ђу на род них од но са, ово се схва та ње у су шти ни 
одр жа ло. Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он остао је чвр сто на тој по-
зи ци ји и на сто ји да обра зу је прав ни ке ши рих по гле да ко ји ће би ти у ста њу да 
оства ре сво ју уло гу у дру штву и не ће се ко ле ба ти да ли да бу ду са мо су ди је или 
са мо адво ка ти, већ уче сни ци у про це су при ла го ђа ва ња и уна пре ђе ња дру штва 
ра ди по сти за ња нај ши ре до бро би ти.“

Проф. др dr h.c. mult. Во јин Ди ми три је вић 
Ре дов ни про фе сор Прав ног Фа кул те та Уни вер зи те та Уни он

Из тек ста „За што сту ди ра ти пра во?“ 
об ја вље ног у ча со пи су „Прав ни за пи си“ бр.2-2011.
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ПРЕДНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Ве ли ки зна чај при да је се прак тич ној на ста ви. Ор га ни зу ју се по се те су до ви-
ма, ту жи ла штви ма, за тво ри ма, лет ње прак се у адво кат ским кан це ла ри ја-
ма, На род ној бан ци Ср би је, Град ском 
јав ном пра во бра ни ла штву, Аген ци-
ји за при ва ти за ци ју, ор га ни ма упра-
ве и др. У мно гим слу ча је ви ма успе-
шан за вр ше так прак се сту ден ти ма 
је пру жио при ли ку за да ље сти ца ње 
прак тич них зна ња кроз во лон ти ра-
ње или за сни ва ње рад ног од но са.

Цен тар за про фе си о нал ну ори јен та ци-
ју и за по шља ва ње сту де на та по ма же 
сту ден ти ма у про на ла же њу по сла, мо-
гућ но сти ма ста жи ра ња, пи са њу про фе си о нал не би о гра фи је и апли ци ра њу за 
рад на ме ста, ка ко у то ку сту ди ја та ко и по њи хо вом окон ча њу.

Прав ни фа кул тет  Уни вер зи те та 
Уни он у Бе о гра ду се пре по зна је 
по мо дер ном на чи ну из у ча ва ња 
прав них ди сци пли на ко ји укљу-
чу је спој те о риј ске и прак тич не 
на ста ве. Наш фа кул тет се раз ли-
ку је од дру гих прав них фа кул те та 
по то ме што се на ње му, по ред 
стан дард них, из у ча ва ју и мо дер-
не прав не ди сци пли не као што су 

пра во ЕУ, ме ди цин ско пра во, еко ло шко пра во, по тро шач ко пра во, спорт ско 
пра во, пра во ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, пра ва де те та и др.

На Фа кул те ту се из у ча ва ју три стра на је зи ка од ко јих се сту дент опре де љу је за 
је дан ко ји је оба ве зан,  а оста ле мо же по ха ђа ти фа кул та тив но. Стра ни је зик 
се по ла же на сва кој од го ди на сту ди ја и пру жа сту ден ту зна ње пре вас ход но 
прав них тер ми на. У по ну ди су ен гле ски, не мач ки и ита ли јан ски је зик.

При ли ком упи са го ди не и упла те шко ла ри не, сту дент до би ја уџ бе ни ке, скрип-
те и прак ти ку ме, као и ис пит на пи та ња (све је укљу че но у шко ла ри ну). Не ма 
по тре бе за оби ла ском књи жа ра у по тра зи за од го ва ра ју ћом ис пит ном ли те-
ра ту ром.  Та ко ђе, не по сто ји ви ше уџ бе ни ка за исти пред мет што сту ден ту у 
мно го ме олак ша ва уче ње и ште ди вре ме.

Ка да наш ди пло ми ра ни сту дент скло пи ко ри це ин дек са у  ње му је од укуп ног 
бро ја из у че них ди сци пли на ви ше прав них пред ме та не го ли што је уоби ча је-
но на прав ним фа кул те ти ма.
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Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он по се ду је Уве ре ње о акре ди та ци ји, као и 
До зво лу за рад ко ју је, по до би је ном по зи тив ном ми шље њу Ко ми си је за акре ди-
та ци ју и про ве ру ква ли те та из да ло Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је.

Сту диј ски про гра ми основ них ака дем ских сту ди ја да ју мо гућ ност сти ца ња ди пло-
ме прав ни ка по окон ча њу тро го ди шњих сту ди ја (180 ЕСПБ), или ди пло ми ра ног 
прав ни ка по окон ча њу че тво ро го ди шњих сту ди ја (240 ЕСПБ). На осно ву сте че них 
240 ЕСПБ мо гу се упи са ти ма стер, а ка сни је и док тор ске ака дем ске сту ди је. На-
став ни ци су у оба ве зи да је дан тер мин у не де љи одво је за кон сул та ци је са сту ден-
ти ма и да ју од го во ре на сва пи та ња ко ја сту ден ти има ју у ве зи са пред ме том.

ЗА ШТО ИЗА БРА ТИ 
ПРАВ НИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА УНИ ОН У БЕ О ГРА ДУ?

По ред те о риј ског зна ња, на ши сту ден ти сти чу и прак тич на зна ња – уче ка ко се пи-
ше ту жба, жал ба, ра зни под не сци. Кроз пред мет „Прав нич ке ве шти не“ до би ја ју 
сли ку о то ме шта мо гу оче ки ва ти у све ту са мо стал не адво ка ту ре, у ко јој бран ши 
да упо тре бе сво је зна ње – суд ству, упра ви, адво ка ту ри, при вре ди... Са зна ју ко-
ли ко је ва жно да прав ник стек не ши ре зна ње од оног ко је пру жа ју фа кул тет ски 
уџ бе ни ци – из исто ри је, еко но ми је, ме ђу на род них од но са. Сту ден ти већ то ком 
сту ди ја има ју при ли ку за рад са кли јен ти ма кроз про грам бес плат не прав не по-
мо ћи „Прав на кли ни ка“.

Ве ли ки број на ших сту де на та са по ло же ним пра во суд ним ис пи том да нас ра ди у 
пра во суд ним ор га ни ма, адво кат ским кан це ла ри ја ма, др жав ним аген ци ја ма, ор-
га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва, при вред ним и оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, ор-
га ни ма упра ве и др.

Ди пло ма Прав ног Фа кул те та 
Уни вер зи те та Уни он је ви со ко 
це ње на од стра не по сло да ва ца 
јер фа кул тет од осни ва ња не гу је 
ре пу та ци ју озбиљ не уста но ве на 
ко јој се тра жи зна ње и сти че ис-
ку ство, ко ја ни је по кле кла пред 
све ве ћим мо гућ но сти ма ла ког 
сти ца ња ви со ког обра зо ва ња.

На Фа кул те ту пре да ју еми нент-
ни про фе со ри и ис так ну ти прав-
ни струч ња ци. По је ди ни пред-
ста вља ју Ср би ју у рад ним те ли-
ма УН, Са ве та Евро пе и европ-
ским струч ним ор га ни за ци ја ма. 
До при нос у на ста ви да је и гру па 
мла дих на став ни ка ко ји су сво ја 
зна ња сти ца ли на пре сти жним 
ино стра ним фа кул те ти ма.
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БИ БЛИ О ТЕ КА 
И ЧИ ТА О НИ ЦА

Фа кул тет ска би бли-
о те ка рас по ла же са 
пре ко 10.000 на сло-
ва до ма ће и стра не 
прав не и дру ге ли-
те ра ту ре. 

КОМ ПЈУ ТЕР СКА СА ЛА
У ком пју тер ској са ли Фа кул те та на ла зи се 22 ра чу на ра по ве за на на ин тер-
нет ко ји су на ме ње ни сту ден ти ма. Два пу та го ди шње у са ли се одр жа ва 
бес плат на обу ка за ко ри шће ње прав не ба зе Pa ra graf Lex и пор та ла слу жбе-
них гла си ла РС и ба за про пи са Слу жбе ног гла сни ка.

ПРАВ НА КЛИ НИ КА

Про грам бес плат не прав не по мо-
ћи из обла сти по ро дич ног и рад-
ног пра ва на Фа кул те ту се одр жа-
ва већ осам го ди на. У окви ру овог 
про гра ма сту ден ти се об у ча ва ју 
за рад са кли јен ти ма, а по за вр-
шет ку обу ке, под су пер ви зи јом 
адво ка та, пру жа ју прав ну по моћ 
стран ка ма ко јих је из го ди не у го-
ди ну све ви ше. Број не ин сти ту ци-
је и ор га ни за ци је упу ћу ју гра ђа не 
да по моћ по тра же упра во у Прав-
ној кли ни ци на шег Фа кул те та. 

Од лет њег се ме стра 2013/14. сту ден ти има ју мо гућ ност сти ца ња прак тич них 
зна ња и у Прав ној кли ни ци из обла сти ме ди цин ског пра ва.

Чи та о ни ца бро ји 60 ме ста и на рас по ла га њу  је сту ден ти ма сва ког рад ног 
да на као и су бо том.
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ЧИ МЕ СЕ ПО НО СИ МО 

Фа кул тет има из у зет но ква ли те тан на став ни ка дар и ис так ну та прав нич ка име на 
као што су:

■ Проф. eme ri tus др Мом чи ло Гру бач – био је су ди ја и пред сед ник Са ве зног устав-
ног су да (2001 - 2003), уче ство вао је у пи са њу За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку;

■ Проф. др dr h.c. Вла ди мир Во ди не лић – добитник је звања doctor iuris honoris 
causa, Universitat des Saarlandes; до бит ник је Хум болт сти пен ди је; уче ство вао у пи са-
њу За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци-
ја ма, За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти и др.

■ Проф. др Ве сна Ра кић-Во ди не лић – до пи сна је чла ни ца Ме ђу на род не ака де ми је 
за ме ђу на род но при ват но пра во у Па ри зу, Свет ског удру же ња за про це сно пра во 
и Европ ске ко ми си је за бор бу про тив дис кри ми на ци је и не то ле ран ци је при Са ве ту 
Евро пе, са се ди штем у Стра збу ру; 

■ Проф. др Зо ран Иво ше вић – био је: су ди ја Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду, 
су ди ја Окру жног су да у Бе о гра ду, су ди ја Су да удру же ног ра да Ср би је, су ди ја Вр хов-
ног су да Ср би је, пред сед ник Управ ног од бо ра, члан Са ве та и члан Су да ча сти Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, су ди ја Су да ча сти Са ве зне при вред не ко мо ре, пр ви пред сед-
ник Дру штва су ди ја Ср би је;

■ Проф. др Дра го љуб По по вић – пр ви су ди ја пред став ник Ср би је у Европ ском су ду 
за људ ска пра ва у Стра збу ру;

■ Проф. др Злат ко Сте фа но вић – био је члан рад них гру па за иза ду мо де ла За ко на о 
вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ћи ва њу за од у зе ту имо ви ну, За ко на о гра нич ним 
пре ла зи ма и др; Рек тор је Уни вер зи те та Уни он;

■ Проф. др Ду шан Ки тић – 2003. го ди не сте као нај ви шу пост док тор ску уни вер зи-
тет ску ди пло му у фран цу ском си сте му ви со ког обра зо ва ња Ha bi li ta ti on à di ri ger des 
rec her ches en sci en ces ju ri di qu es – HDR; био је ар би тар и пред сед ник ар би тра жног 
три бу на ла Ме ђу на род не тр го вин ске ко мо ре у Па ри зу и UN CI TRAL ар би тра жног три-
бу на ла; пред сед ник Спољ но тр го вин ске ар би тра же при При вред ној ко мо ри Ср би је 
(2012-2013); члан је Ис пит ног од бо ра Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Ср би је за по-
ла га ње пра во суд ног ис пи та (2013-2014);

■ Проф. др Ви о ле та Бе ши ре вић – у 2012. го ди ни је ди на је до бит ни ца Фул брај то ве 
сти пен ди је у обла сти пра ва; ан га жо ва на је као ami cus cu ri ae пред Устав ним су дом 
Ср би је, као и у Ко ми си ји за по ми ло ва ње у пе ри о ду од 2008-2012. Члан је Управ ног 
од бо ра Европ ске ор га ни за ци је за јав но пра во;

■ Проф. др Са ша Га јин – до бит ник Хум болт сти пен ди је; уче ство вао у из ра ди За ко на 
о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, За ко на о бес плат ној прав ној по мо ћи, За ко на о 
за шти ти пра ва и сло бо да осо ба са мен тал ним ин ва ли ди те том и др.

■ Проф. др Бо го љуб Ми ло са вље вић – уче ство вао је у пи са њу За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, За ко на о управ ној ин спек ци ји, За ко на о ко му нал ној по ли ци ји, 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви и 
др.

■ Доц. др Го ран Сви ла но вић – ге не рал ни је се кре тар Ре ги о нал ног са ве та за са рад њу 
са се ди штем у Са ра је ву.
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► Услед при ме не Бо лоњ ског си сте ма обра зо ва ња и уни фи ци ра ња европ ског 
обра зов ног про сто ра, број ни сту ден ти су ис ко ри сти ли мо гућ ност на став ка 
сту ди ја у ино стран ству и упи са ли ма стер сту ди је на Кем бриџ Уни вер зи те ту, 
Хар вар ду, Уни вер зи те ту Лај ден у Не мач кој, Уни вер зи те ту Ми чи ген и Ми не со-
та, САД, Лунд Уни вер зи те ту у Швед ској и мно гим дру гим.

► У школ ској 2012/13 го ди ни оце на на став ног ка дра је пре ма сту дент ској ева-
лу а ци ји би ла 4,56 (од 5,00).

► Сва ке го ди не Фа кул тет на гра ђу је по три нај бо ља сту ден та тре ће и че твр те 
го ди не сту ди ја сти пен ди ја ма у из но су 100%, од но сно 50% шко ла ри не.

► На ши на став ни ци има ју ра до ве об ја вље не на ме ђу на род ној SSCI ли сти ме-
ђу на род них ча со пи са, чи ме се рет ко ко ји фа кул тет у Ср би ји мо же по хва ли ти. 
По је ди ни су чла но ви: 
Вик ти мо ло шког дру-
штва Ср би је, Европ-
ског фо ру ма за ме ди-
ја ци ју, Аме рич ке асо-
ци ја ци је за ре ша ва ње 
кон фли ка та и Фо ру ма 
за ме ди ја ци ју ју го и-
сточ не Евро пе, ти ма 
ко ји је ис пред Де ле га-
ци је Европ ске Уни је у 
Ср би ји пра тио по сту-
пак пре и спи ти ва ња 
од лу ка о ре и збо ру су-
ди ја и јав них ту жи ла ца 
до не тих 2009. го ди не, На уч ног са ве та Европ ске ор га ни за ци је за јав но пра во, 
Свет ског удру же ња за ме ди цин ско пра во (WAML), Ви со ког слу жбе нич ког са-
ве та итд.

► То ком го ди на ус по ста ви ли смо са рад њу са Устав ним су дом Ср би је, Ви-
шим су дом у Бе о гра ду, Пр вим основ ним су дом у Бе о гра ду, При вред ном 
ко мо ром Бе о гра да и Ср би је, Ре пу блич ким јав ним ту жи ла штвом, кан це-
ла ри јом За штит ни ка гра ђа на, Адво кат ском ко мо ром Ср би је, Ин сти ту-
том за упо ред но пра во, Аген ци јом за при ва ти за ци ју, Аген ци јом за бор бу 
про тив ко руп ци је,  адво кат ским кан це ла ри ја ма у Ср би ји и ино стран ству 
и број ним при вред ним дру штви ма, Уни вер зи те ти ма у Ср би ји и Евро пи. 

► Тим за од бра ну пред Ме ђу на род ним кри вич ним три бу на лом за бив шу Ју-
го сла ви ју (МКТЈ), од но сно глав ни бра ни лац Пи тер Ро бин сон у слу ча ју Ка ра-
џић је ан га жо вао че ти ри сту ден та на шег фа кул те та.

► На ши ди пло ми ра ни сту ден ти има ју из у зет но ви со ку про ла зност на пра во-
суд ном ис пи ту.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЧЕТВОРОГОДИШЊИХ 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (240 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

ОСНОВИ ПРАВА И ЕКОНОМИЈЕ 
(ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

ЉУДСКА ПРАВА (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ 45

ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ 
И ПРИВРЕДНОГ ПРАВА  

(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

ПОРОДИЧНО ПРАВО  
(ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

ИСТОРИЈА ПРАВА (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

60

90

45

45

15

/

60

15

/

6

7

14

6

5

ПРАВНА ИНФОРМАТИКА  
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

НАСЛЕДНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

РИМСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

30

45

45

30

15

/

6

6

5

/ 5СТРАНИ ЈЕЗИК I (ОБАВЕЗАН) 60ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

СВОЈИНСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 
И  ЛЕТЊИ

ТРГОВИНСКО ПРАВО 
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ 75

КРИВИЧНО ПРАВО 
– ОПШТИ ДЕО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ

КРИВИЧНО ПРАВО 
– ПОСЕБНИ ДЕО (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ 

УСТАВНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

90

60

30

75

30

60

30

30

30

11

12

10

7

11

УПОРЕДНО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

ПРАВОСУДНО OРГАНИЗАЦИОНО 
ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 

30

30

/

/

4

4

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

МЕДИЈАЦИЈА (ОПЦИОНИ)

СТРАНИ ЈЕЗИК II
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 30 /

/

4

560ЗИМСКИ 
И  ЛЕТЊИ
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ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

УПРАВНО ПРАВО         
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  
(ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 45

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

РАДНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО                       
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

75

75

60

30

30

30

15

45

7

9

12

6

12

КРИМИНОЛОГИЈА
СА ПЕНОЛОГИЈОМ (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 

СТЕЧАЈНО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 30

СПОРТСКО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ 

ПРАВО МЕДИЈА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

МЕДИЦИНСКО ПРАВО 
(ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

30

30

30

/

/

/

/

/

4

4

4

4

6СТРАНИ ЈЕЗИК III (ОПЦИОНИ) 60

30 / 4

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

75

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО    
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

ПРАВО ЕУ (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 45

КОМПАНИЈСКО ПРАВО 
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

ПОРЕСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН)     

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА  
(ОБАВЕЗАН)   

75

75

30

/

15

30

15     

15

5

10

8

5

5

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО 
ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

БАНКАРСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 

30

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО 
ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 

САОБРАЋАЈНО ПРАВО 
(ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

АРБИТРАЖНО ПРАВО          
(ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

60

30

30

/

15

/

/

4

5

4

4

4

45

ПРАВО ОСИГУРАЊА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

ПРАВО ПОТРОШАЧА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

30 /

/

4

4

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО                                   
(ОПЦИОНИ)

БЕРЗАНСКО ПРАВО (ОПЦИОНИ)

МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО 
ПРАВО (ОПЦИОНИ)

СТРАНИ ЈЕЗИК IV 
(ОБАВЕЗАН)

30

ЗИМСКИ

ЛЕТЊИ

ЛЕТЊИ

ЛЕТЊИ

ЛЕТЊИ

/

/

/

/

/

4

4

4

6

ЗИМСКИ 

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

30

30

30

30

90
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТРОГОДИШЊИХ ОСНОВНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (180 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

ОСНОВИ ПРАВА И ЕКОНОМИЈЕ 
(ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

ЉУДСКА ПРАВА (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ И 
ПРИВРЕДНОГ ПРАВА (ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

ПОРОДИЧНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

ИСТОРИЈА ПРАВА (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

ПРАВНА ИНФОРМАТИКА  
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

НАСЛЕДНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

РИМСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН)                 ЗИМСКИ 

СТРАНИ ЈЕЗИК I 
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

60

45

90

45

45

30

45

45

60

/

15

60

15

/

30

15

/

/

7

6

14

6

5

6

6

5

5

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

СВОЈИНСКО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 
И  ЛЕТЊИ

ТРГОВИНСКО ПРАВО                          
(ОБАВЕЗАН)

ЛЕТЊИ

КРИВИЧНО ПРАВО 
– ОПШТИ ДЕО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ

КРИВИЧНО ПРАВО 
– ПОСЕБНИ ДЕО (ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ 

УСТАВНО ПРАВО (ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 

УПОРЕДНО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО 
ПРАВО  (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 

МЕДИЈАЦИЈА (ОПЦИОНИ)

СТРАНИ ЈЕЗИК II
(ОБАВЕЗАН)

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

ЗИМСКИ

90

75

60

30

75

30

30

30

60

30

30

30

30

/

/

/

/

12

11

10

7

11

4

4

4

560ЗИМСКИ 
И  ЛЕТЊИ



11

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

ПРЕДМЕТ И СТАТУС ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР
БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДАВАЊА 

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА 
ВЕЖБИ

ЕСПБ
(бодови)

УПРАВНО ПРАВО         
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  
(ОБАВЕЗАН) ЗИМСКИ 45

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  
(ОБАВЕЗАН)

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

РАДНО ПРАВО                      
(ОБАВЕЗАН) ЛЕТЊИ

САОБРАЋАЈНО ПРАВО       
(ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

75

75

60

30

30

30

15

/

7

9

12

6

4

КРИМИНОЛОГИЈА
СА ПЕНОЛОГИЈОМ (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 

СТЕЧАЈНО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ 30

СПОРТСКО ПРАВО (ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

ПРАВО МЕДИЈА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

МЕДИЦИНСКО ПРАВО 
(ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ

30

30

30

/

/

/

/

/

4

4

4

4

6
ПРАВНИ СТРАНИ ЈЕЗИК III 

(ОПЦИОНИ) 90

30 / 4

30

АРБИТРАЖНО ПРАВО          
(ОПЦИОНИ) ЛЕТЊИ / 4

ПРАВО ОСИГУРАЊА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

ПРАВО ПОТРОШАЧА (ОПЦИОНИ) ЗИМСКИ

30 /

/

4

4

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО                                   
(ОПЦИОНИ)

30

ЛЕТЊИ / 430

30

ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ

По окон ча њу тро го ди шњих основ-
них ака дем ских сту ди ја сти че се 
180 ЕСПБ и на зив „прав ник“. Обра-
зо ва ње се мо же на ста ви ти упи сом 
че твр те го ди не сту ди ја. По окон ча-
њу че твр те го ди не сту ди ја сти че се 
на зив „ди пло ми ра ни прав ник“ и 
240 ЕСПБ. 

Сле де ћи ко рак у обра зо ва њу мо гу 
би ти ма стер и док тор ске ака дем ске 
сту ди је.
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КА РИ ЈЕ РА-МО ГУЋ НОСТ ЗА ПО СЛЕ ЊА

Ди пло ми ра ни прав ник има ве ли ке мо гућ но сти за рад и за по сле ње. На рас по ла-
га њу су му при ват не и др жав не фир ме, а са по ло же ним пра во суд ним ис пи том и 
су до ви, ту жи ла штва, адво ка ту ра ... 

Пра во се ја вља у свим сег мен ти ма жи во та. О то ме ко ли ко је пра во све при сут но у 
на шим жи во ти ма опи су је сле де ћи од ло мак из уџ бе ни ка проф. др dr h.c. Вла ди-
ми ра Во ди не ли ћа  „Гра ђан ско пра во“:

„Гра ђан ско прав не нор ме нам већ од за че ћа при зна ју спо соб ност да има мо сво ја 
пра ва, као што су пра во на жи вот, на фи зич ко-би о ло шки ин те гри тет, на при-
ват ност или на иден ти тет, уре ђу ју и на чи не ве штач ког за че ћа, а ста ра ју се и 
о на шим имо вин ским ин те ре си ма при зна ју ћи нам мо гућ ност  да се за нас са чу-
ва ју не ка пра ва ко ја би смо од мах на сле ди ли од не ко га  да смо у том ча су већ ро-
ђе ни. Та ко ђе смо адре са ти гра ђан ско прав них нор ми  у на шој сва ко дне ви ци као 
има о ци од ре ђе ног име на, ча сти, угле да, до сто јан ства, као де ца и ро ди те љи, 
као су пру жни ци или ка да вр ши мо рад ње ста но ва ња, кад те ле фо ни ра мо, гле-
да мо те ле ви зи ју, слу ша мо ра дио, слу жи мо се ин тер не том, шта год да ку пу је-
мо или про да је мо, кад упо тре бља ва мо би ло ко ју сво ју или ту ђу ствар, кад не-
ком на не се мо ште ту или не ко на ма на не се ште ту, кад пру жа мо или до би ја мо 
би ло ко ју услу гу, у бан ци, сер ви су, ка фи ћу ... кад ства ра мо ро ман, ком по зи ци ју, 
сли ку, ди зајн, на уч но де ло итд. Ни кад умре мо, гра ђан ско пра во не до зво ља ва 
да се тек та ко на ру ша ва углед ко ји смо ство ри ли или оно што је при ват ност, 
да дру ги сво ја та ју де ла ко ја су на ша тво ре ви на, пе сме, про на ла ске, ... Украт ко, 
и пре ко лев ке а и по сле гро ба, све је то гра ђан ско прав но до ба.“

На ши ди пло ми ра ни сту ден ти за по сле ње су про на шли у:

◆ прав ној слу жби Се кре та ри ја та за ур ба ни зам 
и гра ђе вин ске по сло ве гра да Бе о гра да; 
◆ Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је;
◆ При вред ном су ду у Бе о гра ду;
◆ ра зним адво кат ским кан це ла ри ја ма;
◆ кан це ла ри ји За штит ни ка гра ђа на;
◆ Ми ни стар стви ма;
◆ Аген ци ји за при ва ти за ци ју;
◆ Ви шем су ду у Бе о гра ду;
◆ Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду;
◆ Тр жи шној ин спек ци ји;
◆ ЈП „Бе о град ске елек тра не“;
◆ Ре пу блич ком ге о дет ском за во ду; 
◆ Бе о град ском цен тру за људ ска пра ва;
◆ Ре пу блич ком јав ном пра во бра ни ла штву;
◆ ка би не ту пред сед ни ка оп шти не Но ви Бе о град;
◆ Прав но-би ро тех нич кој шко ли у Зе му ну;
◆ оп шти ни Ин ђи ја, Ра ко ви ца, Сав ски ве нац и др;
◆ „Удру же ним син ди ка ти ма Ср би је СЛО ГА“
◆ ЈП „Град ско стам бе но“ и мно гим дру гим.
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УПИС И ШКО ЛА РИ НА 

Пра во упи са на основ не ака дем ске сту ди је има ли це ко је:

► је за вр ши ло сред њу шко лу у че тво ро го ди шњем тра ја њу у Ср би ји
► по зна је срп ски је зик и
►оства ри ми ни мум бо до ва на те сту за про ве ру оп ште ин фор ми са но сти и 
скло но сти пра ву (при мер те ста мо же се на ћи на сај ту фа кул те та у Ин фор-
ма то ру за сту ден те).

Под истим усло ви ма пра во упи са има и ли це ко је је за вр ши ло од го ва ра ју-
ћу шко лу у ино стран ству, ако је прет ход но но стри фи ко ва ло од го ва ра ју ћу 
ис пра ву.

Фа кул тет до де љу је сти пен ди ју за де сет нај бо љих кан-
ди да та ко ји су у то ком сред њо школ ског обра зо ва ња 
оства ри ли про сеч ну оце ну 5,00. Сти пен ди ја се од но си 
на 1. го ди ну сту ди ја, а мо же се оства ри ти у свим го-
ди на ма сту ди ја уко ли ко сту дент по ло жи све ис пи те из 
го ди не и оства ри про сек ви ши од 8,5.

УСЛО ВИ УПИ СА

Фа кул тет упи су је 130 сту де на та у пр ву го ди ну че тво ро го ди шњих, од но сно 
20 сту де на та у пр ву го ди ну тро го ди шњих основ них ака дем ских сту ди ја.

Ре до след кан ди да та се утвр ђу је на осно ву:

► оп штег успе ха у сред њем обра зо ва њу и
► ре зул та та оства ре них на те сту оп ште ин фор ми са но сти и скло но сти пра ву

Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти на осно ву успе ха из сред-
ње шко ле је 40. Из ра чу на ва се та ко што се са бе ре успех из све че ти ри го ди-
не сред ње шко ле и по мно жи са 2.

На те сту про ве ре оп ште спо соб но сти и скло но сти пра ву се мо же оства ри ти 
нај ви ше 60 бо до ва.

РАН ГИ РА ЊЕ КАН ДИ ДА ТА
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ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ, ТЕ СТИ РА ЊЕ, РЕ ЗУЛ ТА ТИ

При ја вљи ва ње на кон курс за упис у пр ву го ди ну сту ди ја се вр ши у ју ну. 
По ла га ње те ста оп ште ин фор ми са но сти и скло но сти пра ву се оба вља пр ве 
не де ље ју ла. Ре до след кан ди да та се об ја вљу је нај ка сни је два да на на кон 
по ла га ња те ста, а упис при мље них кан ди да та се вр ши дру ге и тре ће не де-
ље ју ла. 

Ако на кон овог упи са оста не сло бод них ме ста фа кул тет ор га ни зу је дру ги 
упи сни рок пре по чет ка школ ске го ди не, у сеп тем бру ме се цу.

ШКО ЛА РИ НА

Шко ла ри на за основ не сту ди је из но си 2000 евра го ди шње, у ди нар ској 
про тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан упла те.

У це ну шко ла ри не ура чу на ти су уџ бе ни ци, при ја ва ис пи та у ре дов ним 
ро ко ви ма за при ја ву, по ла га ње ис пи та без об зи ра на број и ре дов не по-
твр де о сту ди ра њу.

При ли ком упи са упла ћу је се 30% шко ла ри не, а пре о ста ли из нос мо же се 
по де ли ти на 10 ме сеч них ра та (од ав гу ста до ма ја на ред не го ди не). За пла-
ћа ње од јед ном одо бра ва се по пуст од 10%.

Брат или се стра већ упи са ног сту ден та  по пуст од 30% на из нос шко ла ри не 
до кле год су обо је сту ден ти ПФУ УБ.

Шко ла ри на за об но ву го ди не из но си 50% шко ла ри не, од но сно 1000 евра.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

На кна да за при ја ву на кон курс за упис у пр ву го ди ну сту ди ја из но си 30 евра.

На кна да за упис (ин декс, сви обра сци, оси гу ра ње) из но си 50 евра. 

Ван ред ни тро шко ви ко ји се мо гу по ја ви ти то ком сту ди ја (по ме ра ње тер ми на 
ис пи та, из да ва ње ду пли ка та ин дек са, из да ва ње ди пло ме, ис пис итд.) на пла-
ћу ју се по зва нич ном Це нов ни ку об ја вље ном на сај ту Фа кул те та.

ДО КУ МЕН ТА ЗА УПИС

При ли ком при ја ве на кон курс по треб но је по не ти:

► до ку мен та о за вр ше ној сред њој шко ли, ди пло ма и све до чан ства сва 
че ти ри раз ре да (не мо ра ју би ти ори ги нал на);
► из вод из ма тич не књи ге ро ђе них (не мо ра би ти ори ги на лан)

При ли ком упи са на фа кул тет по ме ну та до ку мен та је по треб но до не ти у 
ори ги на лу, од но сно ове ре ној ко пи ји, као и две фо то гра фи је за ин декс.

При ја ва на кон курс и упис оба вља ју се у Сту дент ској слу жби Фа кул те та.
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ИС КУ СТВО ЈЕД НОГ СТУ ДЕН ТА
„Сту ди је су са мо при ли ка ко ју тре ба ис ко ри сти ти, а ми слим да је Прав ни фа-
кул тет Уни вер зи те та Уни он нај бо ља при ли ка за бу ду ће прав ни ке у Ср би ји. 
Мо ја ди пло ма с Уни о на ми је отво ри ла вра та за да ље сту ди је на два од лич на 
стра на уни вер зи те та, а зна ње ко је ми је Уни он пру жио ми је омо гу ћи ло да на 
њи ма и успем.

Кон цен тра ци ја на ме ђу на род но пра во ко ју Уни он пру жа се по ка за ла као из у-
зет но це ње на из ван Ср би је, и по себ но ми је ко ри сти ла у да љој ка ри је ри. То ком 
сту ди ја сам имао при ли ке да ста жи рам у Ме ђу на род ном кри вич ном три бу нал 
за бив шу Ју го сла ви ју, и да пред ста вљам Ср би ју на так ми че њу из ме ђу на род ног 
пра ва у Ва шинг то ну, САД.

Сту ди је на Уни о ну уче ка ко да раз ми шља те као прав ник, што је не сум њи во 
мно го ко ри сни је од ме мо ри са ња прав них тек сто ва. По ред то га, ми слим да се 
Уни он ис ти че не са мо зна њем сво јих про фе со ра, већ и њи хов про фе си он ла ним 
ин те гри те том. То су ве шти не без ко јих се из ван Ср би је не мо же и без ко јих се 
у Ср би ји не ће мо ћи. На и ме, успе шне сту ди је пра ва ни су мо гу ће у окру же њу у ко-
ме се по је ди нац не по шту је, а вред но сти вла да ви не пра ва се са мо по ми њу на 
пре да ва њи ма а не при ме њу ју у ствар но сти. Пра вом кри тич ком раз ми шља њу, 
нај ко ри сни јем за сва ког прав ни ка, мо же под у ча ва ти са мо не ко ко је на лич ном 
при ме ру по ка зао да раз ли ку је ис прав но од по гре шног на при ме ру лич не ка ри је-
ре. За хва лан сам сво јим про фе со ри ма, ко ји су за ме не отво ри ли вра та прав не 
на у ке.“

Ду шан Ка на зир, LL.M.,
сту дент про гра ма J.D., Uni ver sity of Min ne so ta Law School, USA

дипл. прав ник, Прав ни Фа кул тет Уни вер зте та Уни он у Бе о гра ду, Ср би ја, 2011
LL.M., Uni ver sity of Cam brid ge Fa culty of Law, UK, 2012

Пре не го што до не се те од лу ку ко ји фа кул-
тет ће те упи са ти по се ти те фа кул тет, 
раз го ва рај те са не ким ко ту већ сту ди ра, 
рас пи тај те се о ква ли те ту на ста ве, про фе-
со ра и аси сте на та, опре мље но сти про сто-
ра и спрем но сти за по сле них да сту ден ти ма 
иза ђу у су срет.

Ми своје студенте знамо по име ну, 

а не са мо по бро ју ин дек са.

ДО ЂИТЕ ДА СЕ УПО ЗНА МО!
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