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Статут%Факултета!
На! основу! члана! 53.! став! 1.! тачка! 1.! Закона! о! високом! образовању! ("Сл.!
гласник! РС",! бр.! 76/2005,! 100/2007! D! аутентично! тумачење,! 97/2008,! 44/2010! и!
93/2012),! на! предлог! НаставноDнаучног! већа,! Савет! Правног! Факултета!
Универзитета!Унион!у!Београду,!дана!7.!марта!2013.!године!донео!је!
!
!

СТАТУТ*
ПРАВНОГ*ФАКУЛТЕТА*УНИВЕРЗИТЕТА*УНИОН*У*
БЕОГРАДУ*
!

I

ОСНОВНЕ*ОДРЕДБЕ*

Предмет'статута'
Члан!1.!
Овим! статутом! уређује! се! унутрашња! организација! Правног! Факултета!
Универзитета! Унион! у! Београду! (у! даљем! тексту:! Факултет),! обављање! делатности,!
обезбеђивање! квалитета! високог! образовања,! права,! обавезе! и! одговорност! студената! и!
запослених!и!друга!питања!од!значаја!за!рад!Факултета.!
!
Циљеви'оснивања'Факултета'
Члан!2.!
(1) Факултет! је! високошколска! установа! јавне! службе,! основана! ради! обављања!
делатности! високог! образовања,! научноистраживачке,! експертскоDконсултантске! и!
издавачке!делатности.!
(2) Факултет! може! да! обавља! и! друге! делатности! у! вези! са! делатностима!
наведеним!у!ставу!1.!овог!члана,!као!и!делатности!којима!се!стварају!услови!за!обављање!
ових!делатности!или!се!искоришћавају!њихови!резултати.!
(3) Делатности! из! ст.! (1)! и! (2)! овог! члана! Факултет! обавља! у! области! права! и! са!
правом!повезаних!друштвених!дисциплина.!!
(4) У! вршењу! делатности! високог! образовања,! Факултет! организује! академске!
студије,!струковне!студије,!специјалистичке!студије!и!докторске!студије.!
!
Аутономија'и'надзор'над'радом'Факултета'
Члан!3.!
(1) Факултет!има!аутономију!у!складу!са!законом.!
(2) Управни! надзор! над! радом! Факултета! врши! министарство! Републике! Србије!
надлежно!за!послове!просвете.!
!

!

3!

Забрана'политичког,'верског'и'идеолошког'организовања'и'утицаја'
Члан!4.!
(1) Делатност! Факултета! обавља! се! без! политичког,! верског! или! идеолошког!
утицаја.!
(2) На!Факултету!није!дозвољено!политичко,!страначко!и!верско!организовање!и!
деловање.!

!

II

ПОСЛОВНО*ИМЕ,*СЕДИШТЕ*И*ДЕЛАТНОСТ*ФАКУЛТЕТА*

Пословно'име'
Члан!5.!
(1) Пословно! име! Факултета! је:! Правни* факултет* Универзитета* Унион* у*
Београду.!
(2) Упис!пословног!имена!је!извршен!у!регистарски!уложак!бр.!5D670D00!на!основу!
решења!Трговинског!суда!у!Београду!Фи.!393/05!од!09.!септембра!2005.!године.!!
(3) Факултет!може!да!промени!пословно!име.!
(4) Одлуку! о! промени! пословног! имена! Факултета! доноси! надлежни! орган!
Универзитета!Унион,!на!предлог!Савета!Факултета.!
Седиште'
Члан!6.!
(1) Седиште!Факултета!је:!Нови!Београд,!Гоце!Делчева!36.!
(2) Факултет!може!да!промени!седиште.!
(3) Одлуку! о! промени! седишта! Факултета! доноси! надлежни! орган! Универзитета!
Унион,!на!предлог!Савета!Факултета.!
!
Делатност'
Члан!7.!
(1) Претежна!делатност!Факултета!је:!
− 85.42!Високо!образовање.!
(2) Осим!претежне!делатности,!Факултет!може!да!обавља!и!следеће!делатности:!
− 85.59!Остало!образовање!
− 85.60!Помоћне!образовне!делатности!
− 58.11!Издавање!књига!
− 58.14!Издавање!часописа!и!периодичних!издања!
− 58.19!Остала!издавачка!делатност!
− 91.01!Делатности!библиотека!и!архива!
− 73.20!истраживање!тржишта!и!испитивање!јавног!мњења!
− 70.22! Консултантске! активности! у! вези! с! пословањем! и! осталим!
управљањем!
− 47.61!Трговина!на!мало!књигама!у!специјализованим!продавницама!

!

4!

(3) Поред! делатности! из! става! (1)! и! (2)! овог! члана,! Факултет! ће! обављати! и!
делатности! које! служе! и! које! се! уобичајено! обављају! уз! те! делатности,! с! тим! што! ће! их!
обављати!повремено!и!у!мањем!обиму.!
(4) Факултет! може! да! обавља! и! друге! делатности! за! које! се! не! захтева! посебна!
дозвола.!
(5) Делатности! Факултета! могу! се! променити! одлуком! Савета! Факултета! на!
предлог!НаставноDнаучног!већа!или!Декана.!
!
Матични'број'и''ПИБ''
Члан!8.!
(1) Матични!број!Факултета!је:!17381431.!
(2) Порески!идентификациони!број!Факултета!(ПИБ)!је:!101151149.!

!

III

ОСНИВАЧИ,*УЛОЗИ*И*ПОЧЕТНИ*КАПИТАЛ*
Оснивачи!
Члан!9.!

Оснивачи!Факултета!су:!
− Слободан! Баџевић,! Београд,! ул.! Соње! Живановић! бр.! 31,! матични! број!
2404949710654;!
− Владимир! Водинелић,! Београд,! ул.! Симе! Игуманова! бр.! 22,! матични! број!
1210948710372;!
− Мирко! Драшковић,! Београд,! ул.! Илије! Гарашанина! бр.! 9,! матични! број!
2006942710211;!
− Мина!Прокић,!Београд,!ул.!Костолачка!бр.!63,!матични!број!2110985715308;!
− Весна! РакићDВодинелић,! ул.! Симе! Игуманова! бр.! 22,! матични! број!
0111950715177;!
− Тихомир! Тривунац,! Београд,! ул.! Војислава! Вучковића! 17/2,! матични! број!
0310953710071;!
− Небојша! Шаркић,! Београд,! ул.! Комнен! Барјактара! бр.! 1,! матични! број!
1205952710340.!
Оснивачки'улог''
Члан!10.!
(1) Почетни! капитал! Факултета! износи! 5.000! УСД,! а! уплаћен! је! приликом!
оснивања!Факултета!у!новцу,!и!то!50%!од!наведеног!износа!дана!15.!марта!2002.!године,!а!
преосталих!50%!у!јулу!2004.!године.!
(2) Оснивачки!улози!оснивача!у!оснивачком!капиталу!Факултета!износе,!и!то:!
− Небојша!Шаркић!–!1.250!УСД!у!динарској!противвредности,!што!чини!25%!
улога;!
− Мирко!Драшковић!–!1.250!УСД!у!динарској!противвредности,!што!чини!25%!
улога;!
− Слободан!Баџевић!–!1.250!УСД!у!динарској!противвредности,!што!чини!25%!
улога;!

!

5!

−
−
−
−

!
!

IV

Мина!Прокић!–!500!УСД!у!динарској!противвредности,!што!чини!10%!улога;!
Владимир! Водинелић! –! 250! УСД! у! динарској! противвредности,! што! чини!
5%!улога;!
Весна!РакићDВодинелић!–!250!УСД!у!динарској!противвредности,!што!чини!
5%!улога;!
Тихомир! Тривунац! –! 250! УСД! у! динарској! противвредности,! што! чини! 5%!
улога.!

РАСПОЛАГАЊЕ*И*ПРЕНОС*ОСНИВАЧКИХ*ПРАВА*

Слобода'преноса'оснивачких'права'
Члан!11.!
(1) Статус! оснивача! и! права! која! оснивачу! припадају! по! основу! улога! у! почетни!
капитал! може! се! преносити! правним! послом! међу! оснивачима! слободно! и! без!
ограничења.!
(2) Пренос! је! слободан! и! без! ограничења! и! по! основу! наслеђивања,! ако! је! реч! о!
законским! наследницима,! док! се! наследници! изван! круга! законског! наслеђивања!
сматрају!трећим!лицима.!
(3) Законским! наследницима! у! смислу! става! (2)! овог! члана! сматрају! се! лица! која!
би!по!закону!требало!да!наследе!оснивача,!без!обзира!да!ли!га!заиста!наслеђују.!
!
Ограничење'располагања'оснивачким'правима'
Члан!12.!
(1) Пренос! статуса! оснивача! и! права! која! оснивачу! припадају! по! основу! улога! у!
почетни! капитал! Факултета! може! се! преносити! правним! послом! на! треће! лице! уз!
сагласност!свих!осталих!оснивача.!
(2) Права!која!оснивачу!припадају!по!основу!улога!у!почетни!капитал!Факултета!
не!могу!се!залагати!без!сагласности!свих!осталих!оснивача.!
(3) Оснивач!који!жели!да!пренесе!на!треће!лице!своја!оснивачка!права!или!да!их!
заложи,! дужан! је! да! упути! понуду! свим! осталим! оснивачима,! писано! личним! уручењем!
или!препорученом!пошиљком!и!да!у!понуди!наведе!све!битне!елементе!преноса!права,!а!
нарочито:! лице! коме! жели! да! утупи! своја! права,! да! ли! се! то! чини! уз! накнаду! или! без!
накнаде! и,! ако! је! уз! накнаду,! износ! накнаде,! рокове! плаћања,! рок! за! закључење! и! оверу!
уговора,!рок!за!изјашњење!који!не!може!бити!краћи!од!30!дана,!као!и!адресу!на!коју!треба!
упутити! одговор,! а! ако! је! реч! о! залагању:! лице! у! чију! корист! се! заснива! заложно! право,!
обавеза! чије! се! испуњење! обезбеђује! залагањем! и! њена! вредност! у! новцу,! рок! за!
испуњење!те!обавезе,!рок!за!изјашњење!који!не!може!бити!краћи!од!30!дана,!као!и!адресу!
на!коју!треба!упутити!одговор.!
(4) Сагласност! за! располагање! из! става! (1)! и! (2)! даје! се! у! писаном! облику,! за!
уступање!одређеном!лицу!или!за!залагање!ради!обезбеђења!испуњења!одређене!обавезе,!
и!важи!једну!годину!од!дана!давања!сагласности.!
(5) Без!сагласности!свих!осталих!оснивача,оснивач!који!жели!да!располаже!својим!
оснивачким!правима!у!смислу!става!1.!или!2.!овог!члана!не!може!њима!да!располаже.!

!
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V

ПРАВА,*ОБАВЕЗЕ*И*ОДГОВОРНОСТ*ОСНИВАЧА*

Права'оснивача'
Члан!13.!
(1) Оснивачка! права! су! права! која! придају! оснивачу! на! основу! сâмог! статуса!
оснивача,! али! не! и! права! која! оснивач! има! по! основу! избора! или! именовања! за! које! је!
статус!оснивача!битан!услов.!
(2) Оснивач,!у!складу!са!законом!и!Статутом,!има!право!нарочито:!!
− да!учествује!у!управљању!Факултетом,!
− да! добије! од! органа! Факултета! информације! о! пословању! Факултета! и!
његовој!имовини,!
− да!врши!увид!у!пословне!књиге,!односно!резултате!пословања,!
− да!му!се!врати!уложено!по!престанку!Факултета.!
(3) !Права! из! става! (1)! овог! члана! оснивач! може! да! врши! непосредно! или! преко!
пуномоћника! –! на! основу! овереног! пуномоћја,! осим! у! случају! када! се! пуномоћје! издаје!
адвокату.!
!
Обавезе'оснивача'
Члан!14.!
Оснивач! је! дужан! да,! у! складу! са! законом,! учествује! у! раду! органа! Факултета,!
обавештава! органе! Факултета! о! свему! што! је! значајно! за! рад! Факултета,! савесно! и!
поштено! извршава! обавезе! које! има! као! оснивач,! члан! органа! Факултета,! односно!
извршавајући!друге!обавезе!према!Факултету.!!
Одговорност'оснивача'и'Факултета'
Члан!15.!
(1) Оснивач! не! одговара! за! обавезе! Факултета! својом! личном! имовином,! осим! у!
случајевима!предвиђеним!законом.!
(2) Факултет!не!одговара!за!обавезе!оснивача!према!трећим!лицима.!
(3) Факултет!одговара!за!своје!обавезе!целокупном!својом!имовином.!
!
Добит'
Члан!16.!
(1) Добит!Факултета!утврђује!се!годишњим!финансијским!извештајем!за!одређену!
пословну!годину.!
(2) Добит!припада!Факултету.!!
(3) Савет!одлучује!о!коришћењу!добити.!Све!док!Савет!не!одлучи!за!шта!ће!добит!
бити!искоришћена,!добит!остаје!у!имовини!Факултета!као!нераспоређена!добит.!
(4) Савет! може! одлучити! да! се! целокупна! добит! или! део! добити! расподели!
оснивачима,! да! коначно! припадне! Факултету,! као! и! да! се! употреби! у! друге! дозвољене!
сврхе.!
!

!
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Ризик'у'пословању'и'покриће'губитака'
Члан!17.!
(1) Ризик!од!губитака!у!пословању!сноси!Факултет.!
(2) Губитак! који! се! покаже! у! годишњем! финансијском! извештају! покрива! се! на!
терет!имовине!Факултета.!
(3) Оснивачи! могу! одлучити! да! покрију! губитак! Факултета,! ако! се! са! тиме! сви!
писано! сагласе! или! се! сагласе! да! само! неки! од! оснивача! учествују! у! покрићу! губитака!
Факултета,!без!обзира!на!несагласност!осталих.!
(4) Када! оснивачи! покривају! губитак! Факултета,! они! то! чине! сразмерно! свом!
оснивачком!улогу,!ако!се!другачије!не!договоре.!
!
Обавезне'резерве'
Члан!18.!
(1) Ради! покрића! губитака,! односно! за! друге! намене! предвиђене! законом,!
Факултет! формира! резервни! фонд,! најмање! у! висини! одређеној! законом.! Ако! законом!
није! прописано! да! Факултет! мора! имати! резервни! фонд,! Савет! може! одлучити! да! га!
формира,!одређујући!минималан!износ!новца!који!мора!да!се!налази!у!резервном!фонду.!!
(2) Савет!може!одлучити!да!се!у!резерви!фонд!издвоји!већи!износ!од!прописаног.!
(3) Средства!резервног!фонда!држе!се!на!посебном!рачуну.!
(4) Савет! одлучује! о! коришћењу! средстава! резервног! фонда,! осим! у! хитним!
ситуацијама! када! одлучује! Декан.! Ситуација! се! сматра! хитном! ако! постоји! опасност!
наступања!штете!по!Факултет!или!потреба!отклањања!штете!која!је!наступила,!а!Савет!не!
може! благовремено! да! се! састане! да! би! донео! одуку! о! коришћењу! средстава! резервног!
фонда.!

!

VI

УНУТРАШЊА*ОРГАНИЗАЦИЈА*ФАКУЛТЕТА*

Структура'унутрашње'организације'
Члан!19.!
(1) Факултет!има!у!свом!саставу!органе!и!јединице.!
(2) Факултет!има!органе!одређене!законом!и!Статутом.!
(3) Факултет! има! јединице! које! формира! надлежни! орган! Факултета! у! складу! са!
законом!и!Статутом.!
!
ОРГАНИ*ФАКУЛТЕТА*
Органи'
Члан!20.!
(1) Факултет!има!орган!управљања,!орган!пословођења,!административни!орган,!
стручне!органе!и!орган!студената.!

!
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(2) Орган! управљања! Факултета! је! Савет,! орган! пословођења! –! Декан,!
административни! орган! –! Секретар,! стручни! орган! –! НаставноDнаучно! веће,! а! орган!
студената!–!Студентски!парламент.!
!
1)*Савет*
Састав'Савета'и'мандат'чланова'Савета'
Члан!21.!
(1) Савет! има! 17! чланова! од! којих! су! 11! представници! високошколске! установе,!
три!представници!оснивача,!а!три!представници!студената.!!
(2) Сазив!Савета!и!мандат!чланова!Савета!траје!три!године!од!дана!конституисања!
Савета.!
(3) Ако! сазив! Савета! истекне! пре! верификације! мандата! нових! чланова,! чланови!
Савета! чији! је! мандат! истекао! врше! функцију! чланова! Савета! све! до! верификације!
мандата!чланова!новог!сазива.!
(4) Члан! Савета! може! бити! представник! само! једне! групе! из! става! 1.! овог! члана!
која!има!право!да!бира!своје!представнике!у!Савету.!Ако!би!две!или!више!група!изабрале!
исто! лице! за! свог! представника! у! Савету,! изабрано! лице! бира! чији! ће! оно! бити!
представник,! а! ако! то! не! учини! до! верификације! мандата,! сматраће! се! да! је! оно!
представник!групе!која!га!је!прво!изабрала.!!

*
Кооптирање'чланова'
Члан!22.!
(1) Ако!члану!Савета!престане!мандат!пре!истека!рока!на!који!је!биран,!Савет!има!
право!да!кооптира!новог!члана,!али!не!више!од!по!једног!из!реда!представника!оснивача!
и!студената!и!два!из!реда!представника!Факултета.!
(2) О! кооптирању! чланова! Савета,! Савет! одлучује! већином! од! укупног! броја!
чланова!Савета.!
(3) Мандат!кооптираног!члана!Савета!траје!до!истека!сазива!Савета.!

!
Обавештавање'осниача'о'истеку'сазива'
Члан!23.!
(1) Декан!обавештава!осниваче!о!истеку!мандата!чланова!Савета!из!реда!оснивача!
најкасније! 60! дана! пре! истека! сазива! Савета! и! тражи! од! њих! да! изврше! избор!
представника!оснивача.!
(2) Декан! обавештава! осниваче! о! престанку! мандата! појединог! представника!
оснивача!у!року!од!30!дана!од!дана!престанка!мандата.!!
!
!
!
!

!
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Представници'оснивача'у'Савету'
Члан!24.!
(1) Оснивачи! бирају! представнике! оснивач! у! Савет! из! реда! оснивача! или! других!
лица.!!

!

(2) Представник!оснивача!у!Савету!Факултета!не!може!бити!Декан.!!

Избор'представника'оснивача'у'Савет'
Члан!25.!
(1) Оснивачи!бирају!своје!представнике!у!Савет!већином!гласова!од!укупног!броја!
оснивача,!при!чему!приликом!гласања!сваком!оснивачу!припада!један!глас.!
(2) О! гласању! оснивача! сачињава! се! записник! који! потписују! сви! оснивачи! који! су!
учествовали!у!гласању.!!
(3) Записник!о!гласању!се!доставља!Савету!Факултета.!
(4) Уз!записник!о!гласању!прилаже!се!писана!изјава!изабраних!лица!да!су!сагласни!
са!избором!за!члана!Савета!Факултета.!
(5) Без!достављеног!записника!о!гласању!и!изјаве!изабраног!члана!Савета,!не!може!
се!извршити!верификација!мандата!изабраног!члана.!
(6) Оснивачи! могу! у! свако! време! да! разреше! изабране! чланове! Савета! и! именује!
нове.!
(7) О!разрешењу!се!одлучује!на!начин!предвиђен!за!избор!чланова!Савета.!

!
Избор''представника'Факултета'у'Савет'
Члан!26.!
(1) Представници! Факултета! бирају! се! из! реда! наставника! Факултета! који! су! у!
радном!односу!са!пуним!радним!временом.!
(2) НаставноDнаучно! веће! Факултета! предлаже! и! бира! представнике! Факултета!
јавним!гласањем.!
(3) НаставноDнаучно! веће! може! да! одлучи! да! се! избор! представника! Факултета! у!
Савет!врши!тајним!гласањем.!
(4) Ако!се!спроводи!тајно!гласање,!НаставноDнаучно!веће!именује!комисију!од!три!
члана!која!ће!спровести!тајно!гласање.!
(5) Комисија! сачињава! листу! од! предложених! кандидата,! организује! тајно!
гласање,! утврђује! резултате! гласања! и! извештава! НаставноDнаучно! веће! о! резултатима!
гласања.!
(6) Листић! на! коме! је! заокружен! већи! број! представника! од! 11! као! и! листић! из!
кога!се!не!може!са!сигурношћу!закључити!о!вољи!гласача!је!неважећи.!
(7) Ако! два! или! више! кандидата! добију! једнак! број! гласова,! а! не! могу! бити! сви!
изабрани,!изабраним!се!сматра!старији!кандидат.!
(8) Приликом! гласања! за! избор! представника! Факултета! сваки! члан! НаставноD
научног! већа! има! право! на! онај! број! гласова! који! одговара! броју! представника! који! се!
бира,!с!тим!да!једном!кандидату!може!да!дâ!само!један!глас.!
(9) Ако! приликом! избора! НаставноDнаучно! веће! не! изабере! свих! 11! чланова,!
поступак!избора!се!понавља!за!чланове!који!нису!изабрани!све!до!избора!свих!11!чланова.!

!
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(10) Ако! НаставноDнаучно! веће! и! поред! понављања! избора,! не! изабере! свих! 11!
представника!то!не!смета!изабраним!члановима,!а!изабрани!чланови!замењују!најстарије!
чланове!Савета.!
(11) НаставноDнаучно! веће! доставља! Савету! записник! са! седнице! на! којој! су!
изабрани!представници!Факултета.!
(12) Уз! записник! о! гласању! прилаже! се! писана! изјава! изабраних! лица! да! су!
сагласни!са!избором!за!члана!Савета!Факултета.!
(13) Без! достављеног! записника! о! гласању! и! изјаве! изабраног! члана! Савета,! не!
може!се!извршити!верификација!мандата!изабраног!члана.!
(14) НаставноDнаучно! веће! може! у! свако! време! да! разреши! изабране! чланове!
Савета!и!именује!нове.!
(15) О!разрешењу!се!одлучује!на!начин!предвиђен!за!избор!чланова!Савета.!

*
Избор'представника'студената'у'Савет'
Члан!27.!
(1) Представнике!студената!у!Савет!бира!студентски!парламент!Факултета.!
(2) Декан!је!дужан!да!позове!студентски!парламент!најкасније!60!дана!пре!истека!
мандата!чланова!Савета!да!изврши!избор!чланова!Савета–представника!студената.!
(3) Студентски! парламент! може! да! ради! и! одлучује! о! избору! представника!
студената! у! Савет! ако! је! присутно! више! од! половине! од! укупног! броја! чланова!
студентског!парламента.!
(4) Сваки! члан! студентског! парламента! има! право! да! предложи! једног! или! више!
представника!студената!у!Савет.!
(5) Од!предложених!представника!студентски!парламент!бира!три!представника!у!
Савет.!
(6) Гласање! је,! по! правилу,! тајно! али! студентски! парламент! може! двотрећинском!
већином!присутних!чланова!одлучити!да!се!гласа!јавно.!
(7) Изабраним!се!сматрају!три!кандидата!који!добију!највећи!број!гласова.!
(8) Ако! два! или! више! кандидата! имају! једнак! број! гласова,! изабран! је! кандидат!
који!је,!имајући!у!виду!број!индекса,!касније!уписан!на!Факултет.!
(9) О!гласању!и!избору!се!сачињава!записник!који!потписује!председавајући!и!два!
оверавача!записника.!
(10) !Председавајући!студентског!парламента!је!дужан!да!Декану!достави!записник!
у!року!од!три!дана!од!дана!избора!представника!студената.!
(11) !Ако! студентски! парламент! не! изврши! избор! представника! студената! и! не!
достави!записник!о!гласању!и!избору!до!дана!одржавања!конститутивне!седнице!Савета,!
НаставноDнаучно! веће! ће! извршити! избор! представника! студената! из! реда! студената! на!
начин!предвиђен!за!избор!представника!Факултета.!
(12) !Представницима! студената! изабраним! на! начин! предвиђен! ставом! (11)! овог!
члана! мандат! престаје! даном! верификације! избора! нових! чланова! који! је! извршио!
студентски!парламент.!
(13) !Студентски! парламент! може! у! свако! време! да! разреши! изабране! чланове!
Савета!и!именује!нове.!
(14) !О!разрешењу!се!одлучује!на!начин!предвиђен!за!избор!чланова!Савета.!

!

!
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'
Законитост'избора'
Члан!28.!
(1) Декан! испитује! да! ли! су! чланови! Савета! изабрани! у! складу! са! законом! и!
Статутом! и! доставља! Савету! Факултета! записнике! о! извршеном! избору,! најкасније! 15!
дана!пре!истека!мандата!чланова!Савета.!
(2) Ако! избор! представника! у! Савет! није! извршен! у! складу! са! законом! или!
Статутом,!Декан!о!томе!писано!обавештава!орган,!односно!лица!која!су!извршила!избор!и!
захтева! да! се! избор! изврши!у!складу!са!законом!и!статутом!у!року!од!осам!дана!од!дана!
пријема!обавештења.!
(3) Лице,! односно! орган! који! је! извршио! избор! дужно! је! да! поступи! по! захтеву!
Декана! или,! ако! сматра! да! је! избор! извршен! у! складу! са! законом! и! Статутом,! писано! о!
томе!обавести!Декана!у!року!од!осам!дана!од!дана!пријема!захтева!из!става!(2)!овог!члана.!
(4) Ако!несагласност!око!пуноважности!избора!остане!и!после!радњи!предузетих!
по!ставу!(3)!овог!члана,!Декан!о!томе!обавештава!Савет.!
(5) Одлука!Савета!о!верификацији!мандата!је!коначна.!

!
Верификација'мандата'
Члан!29.!
(1) Савет! констатује! избор! нових! чланова! у! складу! са! Статутом,! по! правилу,!
најраније!30!дана,!а!најкасније!осам!дана!пре!истека!сазива!Савета.!
(2) На!конститутивну!седницу!позивају!се!и!новоизабрани!чланови.!
(3) О! верификацији! мандата! новоизабраних! чланова! Савет! одлучује! већином!
присутних!чланова!чији!мандат!истиче,!изјашњавањем!о!сваком!поједином!члану.!
(4) Ако! Савет! не! изврши! верификацију! мандата! једног! или! више! новоизабраних!
чланова,! најмлађи! представници! који! су! изабрани! са! одговарајуће! представничке! листе!
врше!дужност!чланова!Савета!и!после!истека!мандата,!све!до!верификације!мандата!свих!
чланова!са!те!представничке!листе.!
(5) Ради! отклањања! неправилности! у! избору! чланова! чији! избор! није!
верификован,! Савет! ће! од! лица,! односно! органа! који! је! извршио! избор! затражити! да!
отклони!неправилности!и!изврши!избор!у!складу!са!законом!и!Статутом,!остављајући!за!
то!примерен!рок.!
(6) По! отклањању! неправилности! и! достављању! записника! Савет! врши!
верификацију!избора!тих!представника.!
(7) Савет!доставља!у!писаном!облику!сваком!новоизабраном!члану!Савета!одлуку!
о!верификацији!избора,!односно!извод!из!записника.!

!
Конституисање'Савета'
Члан!30.!
(1) По! извршеној! верификацији! мандата! чланова! Савета! новог! сазива,!
конститутивна! седница! се! наставља! избором! председника! и! заменика! председника!
Савета.!
(2) Конститутивној! седници! Савета! председава! Декан! до! избора! председника!
Савета.!

!
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(3) О! кандидатима! за! председника! и! потпредседника! одлучују! чланови! Савета!
чији!је!мандат!верификован.!
(4) Председник!Савета!бира!се!из!реда!представника!Факултета.!!
(5) Конститутивна! седница! се! по! избору! председника! наставља! као! редовна!
седница!Савета.!

!
Делокруг'Савета'
Члан!31.!
Савет:!
!
1) доноси!пословник!о!свом!раду;!
2) доноси!статут,!на!предлог!НаставноDнаучног!већа;!
3) бира!и!разрешава!Декана!и!вршиоца!дужност!Декана;!
4) бира!и!разрешава!председника!и!заменика!председника!Савета;!
5) доноси!финансијски!план,!на!предлог!НаставноDнаучног!већа;!
6) усваја! извештај! о! пословању! и! годишњи! обрачун,! на! предлог! НаставноD
научног!већа;!
7) усваја!план!коришћења!средстава!за!инвестиције,!на!предлог!Декана;!
8) одлучује!о!формирању!и!укидању!одељења;!
9) даје! сагласност! на! одлуке! о! управљању! имовином! Факултета! о! којима! не!
одлучује!Декан!самостално;!
10) даје! сагласност! на! расподелу! финансијских! средстава! када! је! то! предвиђено!
законом;!
11) доноси!одлуку!о!висини!школарине,!на!предлог!НаставноDнаучног!већа!
12) одлучује! о! појединачном! захтеву! студента! о! потпуном! или! делимичном!
ослобођењу!од!обавезе!плаћања!школарине;!
13) подноси! оснивачу! извештај! о! пословању,! најмање! једном! годишње! у! року! од!
три!месеца!од!дана!усвајања!годишњег!обрачуна;!
14) доноси!општи!акт!о!дисциплинској!одговорности!студената;!
15) врши!избор!екстерног!ревизора!финансијског!пословања!Факултета;!
16) доноси!акт!о!политици!запошљавања!у!складу!са!законом;!
17) доноси!правилник!о!управљању!сопственим!средствима!у!складу!са!законом;!
18) доноси!правилник!о!школарини;!
19) доноси!ценовник;!
20) у! складу! са! законом! обавља! и! друге! послове! који! се! односе! на! имовину!
Факултета,!ако!законом!или!Статутом!није!предвиђено!да!их!обавља!други!орган.!

!

Кворум'за'рад'и'одлучивање'Савета'
Члан!32.!
(1) Савет! може! да! ради! и! одлучује! ако! седници! присуствује! више! од! једне!
половине! чланова! Савета,! ако! законом,! Статутом! или! другим! општим! актом! Факултета!
није!предвиђено!друкчије.!
(2) Седницама! Савета! председава! председник! Савета,! а! у! његовом! одсуству!
заменик!председника.!
(3) Због! немогућности! да! седницама! председава! председник! или! заменик!
председника! Савета,! председник! може! овластити! Декана! да! председава! седници! Савета,!
без!права!гласа.!

!
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(4) Одлуке!из!члана!31.!став!(1)!тач.!1)!и!3)!овог!статута!Савет!доноси!већином!од!
укупног!броја!чланова!Савета.!
(5) Савет! може! да! одлучује! и! ван! седнице! писаним! изјашњавањем! или!
изјашњавањем! електронском! поштом,! када! одлуке! доноси! већином! од! укупног! броја!
чланова.!

!
Престанак'мандата'члановима'Савета'пре'истека'мандата'
Члан!33.!
(1) Председнику!Савета!и!члану!Савета!престаје!мандат:!
- смрћу;!
- истеком!мандата!у!одређеном!сазиву!Савета;!
- избором! за! Декана! или! члана! Савета! Универзитета! Унион,! даном!
преузимања!функције!Декана,!односно!даном!верификације!мандата;!
- оставком!која!се!подноси!у!писаном!облику;!
- разрешењем;!
- у!другим!случајевима!предвиђеним!законом!или!Статутом.!
(2) Мандат!члана!Савета!престаје!оставком!оног!дана!који!је!одређен!у!оставци,!а!
ако!није!одређен,!даном!подношења!оставке.!

!
Записник'и'документација'Савета'
Члан!34.!
(1)
(2)
(3)
(4)

На!седницама!Савета!води!се!записник.!
Декан!обезбеђује!вођење!записника!преко!стручне!службе!Факултета.!
Записник!потписују!председавајући!и!записничар.!
Записничар!је!лице!кога!одреди!Декан,!изузев!ако!Савет!одлучи!друкчије.!!

!
2)*Орган*пословођења*
Декан'и'продекани'
Члан!35.!
(1) Факултет! има! Декана! и! студента! продекана! а,! по! правилу,! једног! или! више!
продекана,!о!чему!одлучује!Декан.!!
(2) Декан!Факултета!бира!се!из!реда!наставника!у!радном!односу!на!Факултету!са!
пуним!радним!временом,!изабраних!на!неодређено!време.!
(3) Мандат!Декана!траје!три!године!са!могућношћу!једног!поновног!избора.!
(4) Мандат! продекана! траје! три! године,! без! ограничења! у! погледу! могућности!
поновног!избора.!

!
!
!

!
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Избор'Декана'
Члан!36.!
(1) За! Декана! Факултета! не! може! бити! изабрано! лице! које! је! правноснажном!
пресудом!осуђено!за!кривично!дело!против!полне!слободе,!фалсификовања!јавне!исправе!
или!примања!мита,!односно!које!је!правноснажном!пресудом!осуђено!на!казну!затвора!за!
друго! кривично! дело,! као! ни! лице! које! је! прекршило! кодекс! професионалне! етике! на!
начин!који!га!чини!недостојним!за!обављање!послова!Декана.!
(2) Кандидате! за! Декана! Факултета! предлаже! НаставноDнаучно! веће.! НаставноD
научно! веће! доставља! Савету! предлог! једног! или! више! кандидата! за! Декана! са! писаним!
изјавама!кандидата!да!су!сагласни!са!кандидатуром,!а!кандидати!достављају!Савету!свој!
програм.!!
(3) Председник! Савета! утврђује! листу! кандидата! од! лица! која! се! налазе! на!
предлогу! листе! коју! је! доставило! НаставноDнаучно! веће,! која! су! се! писано! сагласила! са!
својом!кандидатуром!за!избор!и!доставила!свој!програм.!
(4) Декан!се!бира!са!утврђене!листе!кандидата,!већином!од!укупног!броја!чланова!
Савета.!!
(5) Савет!је!дужан!да!изврши!избор!Декана!најкасније!30!дана!пре!истека!мандата!
Декана.!

!
Преузимање'функције'Декана'
Члан!37.!
(1) Ако!Савет!не!изврши!благовремено!избор!Декана,!досадашњи!Декан!наставља!
са! вршењем! функције! Декана! до! избора! новог! Декана,! а! највише! два! месеца! од! истека!
мандата.!
(2) Ако!ни!по!истеку!рока!од!два!месеца!Декан!није!изабран!или!из!других!разлога!
Декан! престане! да! обавља! дужност! Декана,! Савет! именује! вршиоца! дужности! Декана! на!
период!који!не!може!бити!дужи!од!једне!године.!
(3) Вршилац! дужности! декана! именује! се! из! реда! наставника! Факултета,! без!
обзира!на!звање!које!има.!
(4) Приликом!преузимања!дужности!Декана!сачињава!се!записник.!
(5) Уз! сагласност! Декана! чији! мандат! престаје,! новоизабрани! Декан! може!
преузети!дужност!Декана!пре!истека!мандата!досадашњег!Декана,!али!не!раније!од!осам!
дана!пре!истека!мандата.!
(6) Декан! чији! мандат! престаје! дужан! је! да! у! записник! унесе! сва! потребна!
упозорења! и! податке,! а! нарочито! податке! о! започетим! а! недовршеним! пословима,!
односно!започетим!а!недовршеним!преговорима,!нереализованим!уговорима,!преузетим!
обавезама!и!стеченим!правима!која!нису!евидентирана!у!пословним!књигама!Факултета.!
(7) Ако! због! пропуштања! обавештавања! Факултет! трпи! штету,! Декан! који! је!
пропустио!да!упозори!новоизабраног!Декана!на!начин!предвиђен!ставом!(6)!овог!члана,!
одговара!Факултету!за!штету.!
!
Престанак'функције'Декана'
Члан!38.!
(1) Функција!Декана!престаје!пре!истека!мандата!усвајањем!оставке,!разрешењем!
од!стране!Савета!из!оправданих!разлога!и!у!другим!случајевима!предвиђеном!законом.!

!
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(2) Одлуку!о!разрешењу!Декана!Савет!доноси!двотрећинском!већином!од!укупног!
броја!чланова!Савета.!
(3) Разрешени!Декан!наставља!да!обавља!послове!Декана!до!избора!новог!Декана,!
а!најдуже!два!месеца!од!разрешења.!
(4) Приликом! разрешења! Декана! Савет! доноси! одлуку! о! именовању! вршиоца!
дужности!Декана!из!реда!лица!која!могу!бити!бирана!за!Декана.!
(5) Декан!који!је!разрешен!без!оправданих!разлога!има!право!на!накнаду!штете.!
Избор'и'разрешење'продекана'
Члан!39.!
(1) Декан!именује!и!разрешава!продекане,!а!студентаDпродекана!бира!и!разрешава!
студентски!парламент,!ако!није!друкчије!предвиђено!законом!или!Статутом.!
(2) Мандат!продекана!траје!најдуже!до!истека!мандата!Декана!који!га!је!именовао,!
а!мандат!студентаDпродекана!једну!годину,!почев!од!01.!маја.!
!
Делокруг'Декана'
Члан!40.!
Декан:!
!
1) заступа!Факултет;!
2) предлаже! Савету,! НаставноDнаучном! већу! и! другим! органима! Факултета!
доношење! општих! и! појединачних! аката! за! које! није! предвиђено! да! их! предлаже!
НаставноDнаучно!веће;!
3) организује!и!руководи!радом!служби!Факултета;!
4) одлучује!о!распоређивању!запослених;!
5) стара!се!о!законитости!рада!Факултета;!
6) израђује!нацрт!финансијског!плана!и!подноси!га!НаставноDнаучном!већу!ради!
утврђивања!предлога;!
7) израђује! нацрт! плана! коришћења! средстава! за! инвестиције! и! подноси! га!
НаставноDнаучном!већу!ради!утврђивања!предлога;!
8) извршава!одлуке!Савета!и!НаставноDнаучног!већа;!
9) извршава!финансијски!план;!
10) израђује! нацрт! извештаја! о! пословању! и! годишњег! обрачуна! и! подноси! их!
НаставноDнаучном!већу!ради!утврђивања!предлога;!
11) доноси! правилник! о! организацији! и! систематизацији! радних! места! и!
правилник!о!награђивању;!
12) доноси! појединачне! акте! којима! се! решава! о! правима,! обавезама! и!
одговорности!запослених!и!студената,!ако!није!предвиђено!да!о!томе!решава!други!орган;!
13) може! образовати! радна! тела! за! израду! извештаја! о! повреди! радних! обавеза!
запослених! при! чему! ће! се,! приликом! одлучивања,! руководити! писаним! извештајем,!
односно!налазом!који!му!достави!радно!тело!о!учињеним!повредама!на!раду!и!у!вези!са!
радом;!
14) доноси!и!друге!опште!акте,!ако!није!предвиђено!да!их!доноси!други!орган;!
15) предлаже! наставноD! научном! већу! и! Савету! доношење! општих! или!
појединачних!аката,!ако!није!предвиђено!да!то!чини!други!орган!
16) врши!и!друге!послове!од!значаја!за!Факултет.!!

!
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Делокруг'продекана'
Члан!41.!
(1) Продекан!за!наставу:!
− предлаже!реализацију!планиране!наставе;!
− прати! реализацију! наставе! и! предлаже! Декану! промене! у! организацији!
наставе;!
− прати!издавачку!делатност!Факултета;!
− организује!рад!студентске!службе,!управља!њоме!и!надзире!је.!
(2)!Продекан!за!финансије:!
− прати!стање!имовине!Факултета!и!о!томе!обавештава!Декана;!
− предлаже!мере!за!наплату!прихода!и!динамику!измирења!дуговања;!
− предлаже!мере!за!рационално!коришћење!материјалних!средстава!Факултета;!
− стара!се!о!испуњењу!фискалних!и!других!обавеза!према!држави;!
− организује!рад!финансијске!службе,!управља!њоме!и!надзире!је.!
(3)!СтудентDпродекан:!
− прати!рад!органа!Факултета!и!о!томе!обавештава!студентски!парламент;!
− органима!Факултета!преноси!захтеве!и!мишљења!студентског!парламента;!
− предлаже!промене!у!реализацији!наставе.!
(4)!Декан!може!да!одреди!да!продекани!извршавају!и!друге!послове.!
!
3)*Стручни*орган*
НаставноMнаучно'веће'
Члан!42.!
(1) НаставноDнаучно!веће!чине!сви!наставници,!истраживачи!и!сарадници!који!су!
ангажовани! на! остваривању! наставног,! научног! и! истраживачког! рада! на! Факултету! по!
основу!радног!односа!или!по!другом!правном!основу!и!представници!студената,!и!то!три!
представника!студената.!
(2) НаставноDнаучно!веће!може!да!формира!комисије!и!друга!радна!тела.!
(3) У! комисији,! односно! другом! радном! телу! које! расправља,! односно! одлучује! о!
питањима!која!се!односе!на!осигурање!квалитета!наставе,!реформу!студијских!програма,!
анализу!ефикасности!студирања!и!утврђивање!ЕСПБ!бодова,!студенти!чине!најмање!20%!
чланова.!
!
!
Делокруг'НаставноMнаучног'већа'
Члан!43.!
НаставноDнаучно!веће:!
1) доноси!пословник!о!свом!раду;!
2) утврђује!предлог!статута!Факултета;!
3) утврђује!предлог!висине!школарине;!
4) утврђује!предлог!финансијског!плана!за!наредну!школску!годину!и!подноси!га!
Савету!на!усвајање;!
5) утврђује! предлог! плана! коришћења! средстава! за! инвестиције! и! подноси! га!
Савету!на!усвајање;!

!

17!

6) утврђује! предлог! извештаја! о! пословању! и! годишњег! обрачуна! и! подноси! га!
Савету!на!усвајање;!
7) утврђује!предлог!општег!акта!о!дисциплинској!одговорности!студената;!
8) доноси!студијски!програм!за!студије!првог,!другог!и!трећег!степена;!
9) доноси!програм!научног!истраживања;!
10) бира! представнике! Факултета! у! Савет! на! начин! предвиђен! чланом! 26.! овог!
статута;!
11) одлучује!о!извођењу!студијског!програма!на!даљину;!
12) одлучује!о!организовању!студија!другог!и!трећег!степена;!
13) именује!чланове!већа!за!постдипломске!студије!
14) доноси! програм! образовања! током! читавог! живота,! изван! оквира! студијских!
програма!за!које!је!Факултет!добио!дозволу!за!рад;!
15) одлучује! о! оснивању,! организацији! и! укидању! катедара! и! других! облика!
унутрашње!организације;!
16) одлучује!о!организовању!студија!на!страном!језику;!
17) доноси!програм!рада!са!изразито!даровитим!студентима;!
18) одлучује!о!формирању!комисија,!радних!група!и!других!помоћних!тела!и!бира!и!
разрешава!њихове!чланове;!
19) именује! чланове! Савета! Универзитета,! осим! чланова! које! именује! студентски!
парламент;!
20) предлаже! надлежним! органима! универзитета! чланове! комисија! и! других!
радних! тела,! по! сопственој! иницијативи! или! када! надлежни! орган! универзитета! то!
захтева;!
21) додељује!награде!и!похвале;!
22) доноси!правилнике!о!раду!организационих!јединица;!
23) разматра!и!припрема!предлоге!о!којима!одлучује!Савет;!
24) одлучује,! у! складу! са! законом,! о! организовању! наставе! изван! седишта!
Факултета;!
25) одлучује! о! свим! питањима! од! значаја! за! реализацију! наставе,! научни! и!
истраживачки!рад,!ако!није!одређено!да!о!њима!одлучује!други!орган.!
!
Сазивање'седнице'НаставноMнаучног'већа'
Члан!44.!
(1) Седницу!НаставноDнаучног!већа!сазива!Декан.!
(2) Декан!је!дужан!да!сазове!седницу!НаставноDнаучног!већа!ако!то!траже!најмање!
три!члана!НаставноDнаучног!већа.!
(3) Чланови!НаставноDнаучног!већа!обавештавају!се!о!одржавању!седнице!усмено,!
писаним!позивом!или!електронском!поштом.!
(4) Члановима! НаставноDнаучног! већа! благовремено! се! доставља! писани!
материјал,!осим!ако!због!хитности!није!било!могуће!достављање!пре!седнице.!
!
Рад'и'одлучивање'НаставноMнаучног'већа'
Члан!45.!
(1) НаставноDнаучно!веће,!по!правилу,!ради!у!седници.!
(2) НаставноDнаучно! веће! може! да! одлучује! ако! је! седници! присутно! више! од!
половине! чланова! који! су! у! радном! односу! са! пуним! или! непуним! радним! временом! на!
Факултету.!

!
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(3) Ако! није! друкчије! одређено,! НаставноDнаучно! веће! доноси! одлуке! већином!
гласова! присутних! чланова,! а! у! случају! једнаког! броја! гласова! одлучујући! је! глас!
председавајућег.!
(4) НаставноDнаучно! веће! може! да! одлучује! и! ван! седнице,! писаним! изјашњењем!
чланова,! односно! изјашњавањем! електронском! поштум,! већином! од! укупног! броја!
чланова!НаставноDнаучног!већа.!
(5) Седницом!НаставноDнаучног!већа!председава!Декан!или!продекан.!
(6) Декан!може!одредити!да!друго!лице!председава!одређеном!седницом.!
!
Записник'са'седнице'
Члан!46.!
(1)
(2)
(3)
(4)

На!седници!НаставноDнаучног!већа!води!се!записник.!
Записничара!одређује!председавајући.!
Записник!са!седнице!НаставноDнаучног!већа!чува!се!трајно.!!
НаставноDнаучно!веће!одлучује!о!прихватању!записника!са!претходне!седнице.!!

!
!
Веће'за'постдипломске'студије''
Члан!47.!
(1) Веће! за! постдипломске! студије! је! стално! радно! тело! НаставноDнаучног! већа! и!
чине!га!председник!(продекан!за!науку)!и!пет!чланова,!које!именује!НаставноD
научно! веће,! на! предлог! декана.! Мандат! чланова! Већа! траје! до! завршетка!
мандата!декана!који!их!је!предложио.!
(2) Веће! за! постдипломске! студије! обавља! послове! из! надлежности! НаставноD
научног!већа!који!се!тичу!постдипломских!студија!(мастер,!специјалистичке!и!
докторске!студије).!
(3) НаставноDнаучно! веће,! на! предлог! Већа! за! постдипломске! студије,! доноси!
Правила! постдипломских! студија! којима! се! ближе! уређују! услови! и! правила!
студирања.!!
(4) Поред!послова!утврђених!статутом!Факултета!или!Правилима!постдипломских!
студија,!Веће!за!постдипломске!студије!може!обављати!и!друге!послове!у!вези!
са! организацијом! и! спровођењем! постдипломских! студија,! које! му! повере!
НаставноDнаучно!веће!или!декан!Факултета.!
(5) Веће! за! постдипломске! студије! има! секретара! који! припрема! седнице! Већа! и!
стара!се!о!извршавању!одлука!Већа.!
!
3)*Административни*орган*
Секретар'Факултета'
Члан!48.!
(1) Факултет!има!Секретара.!
(2) Секретар! Факултета! стара! се! о! издавању! јавних! исправа! и! уредном! вођењу!
матичне! књиге! студената,! евиденције! о! издатим! дипломама! и! додацима! диплома! и!
евиденцији!о!полагању!испита,!о!чему!се!консултује!и!подноси!извештај!декану.!
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(3) Секретар! Факултета! непосредно! руководи! радом! служби! задужених! за!
издавање! јавних! исправа! и! вођењу! матичних! књига! и! друге! евиденције,! о! чему! се!
консултује!и!подноси!извештај!декану.!
(4) Ако! није! друкчије! предвиђено,! Секретар! Факултета! стара! се! о! организацији!
вођења!и!вођењу!других!евиденција!предвиђених!законом!или!актима!Факултета!и!врши!
друге!административне!послове!које!му!продекан!повери.!
(5) Секретара!Факултета!именује!и!разрешава!Декан.!
!
4)*Студентски*парламент*
Састав'студентског'парламента'
Члан!49.!
(1) Студентски!парламент!има!20!чланова.!!
(2) За!члана!студентског!парламента!може!бити!изабран!сваки!студент!Факултета,!
који! је! уписан! на! студије! најкасније! у! школској! години! у! којој! се! бира! Студентски!
парламент.!
(3) Мандат!члана!студентског!парламента!траје!годину!дана.!
(4) Студентски!парламент!има!председника!и!заменика!председника.!
!
Кооптирање'чланова'студентског'парламента'
Члан!50.!
(1) Студентски!парламент!има!право!да!кооптира!једног!или!више!чланова!чији!је!
мандат!престао,!а!највише!пет!чланова!у!једном!мандату.!
(2) Мандат!кооптираног!члана!престаје!истеком!мандата!некооптираних!чланова.!
(3) О! кооптирању! чланова! студентски! парламент! одлучује! већином! од! укупног!
броја!чланова!студентског!парламента.!!
!
Мандат'чланова'студентског'парламента'
Члан!51.!
(1) Избор!чланова!студентског!парламента!врши!се!у!априлу!месецу!сваке!године.!
(2) Мандат!изабраних!чланова!студентског!парламента!почиње!01.!маја!и!траје!до!
30.!априла.!
(3) Ако!се!избор!за!чланове!студентског!парламента!не!спроведе!до!краја!априла,!
мандат!чланова!престаје!30.!априла.!
!
Расписивање'избора'за'студентски'парламент'
Члан!52.!
(1) Председник! студентског! парламента! је! дужан! да! распише! изборе! за!
чланове!студентског!парламента,!најраније!15.!марта,!а!најкасније!1.!априла.!!
(2) Одлука!о!расписивању!избора!мора!бити!објављена!на!сајту!Факултета!и!на!
огласној!табли!истог!дана!када!је!донета,!а!најкасније!следећег!дана.!
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(3) У! одлуци! о! расписивању! избора! мора! бити! назначено! у! ком! року! изборне!
листе!морају!бити!поднете.!
!
Предлагање'кандидата'за'члана'студентског'парламента'
Члан!53.!
(1) Студенти!састављају!изборне!листе.!
(2) Свака! изборна! листа! мора! имати! 20! кандидата,! од! којих! је! један! назначен!
као!носилац!листе.!
(3) Свака! изборна! листа! мора! да! садржи! име! и! презиме! и! број! индекса! сваког!
од!кандидата!са!листе.!
(4) Изборне! листе! се! подносе! председнику! студентског! парламента! у! року! од!
10!дана!од!дана!објављивања!одлуке!о!расписивању!избора.!
(5) Ако! у! року! од! 10! дана! од! објављивања! одлуке! о! расписивању! избора! буде!
поднета! само! једна! изборна! листа,! избори! се! неће! одржати,! већ! ће! се! кандидати! са! те!
листе!сматрати!новоизабраним!члановима!студентског!парламента,!о!чему!је!Председник!
дужан!да!изда!обавештење!које!ће!се!објавити!на!сајту!Факултета!и!на!огласној!табли.!
!
Контрола'изборних'листа'
Члан!54.!
(1) Председник! студентског! парламента! је! дужан! да! најкасније! у! року! од! два!
дана! од! истека! рока! за! подношење! изборних! листа,! у! студентској! служби! провери! да! ли!
сви! кандидати! са! сваке! листе! испуњавају! услове! прописане! чланом! 49.! став! (2)! овог!
статута.!!
(2) Ако! се! утврди! да! неки! кандидат! не! испуњава! услове! из! члана! 49.! став! (2)!
овог! статута,! та! листа! ће! бити! дисквалификована! из! изборног! процеса,! а! председник! је!
дужан!да!о!томе!без!одлагања!обавести!носиоца!листе!на!којој!је!спорни!кандидат.!
(3) Одлуку! о! дисквалификацији! изборне! листе,! из! разлога! наведених! у!
претходном! ставу,! доноси! председник! студентског! парламента,! а! против! ње! носилац!
дисквалификоване! листе! може! поднети! жалбу! Савету! Факултета! у! року! од! три! дана! од!
достављања!одлуке.!
(4) Савет!ће!о!жалби!из!претходног!става!одлучити!у!року!од!три!дана!од!дана!
подношења!жалбе,!а!против!одлуке!Савета,!није!дозвољена!жалба.!
(5) Ако! сви! кандидати,! са! сваке! изборне! листе! испуњавају! услове! прописане!
чланом!49.!став!(2)!Статута!Факултета,!односно,!када!се!заврши!поступак!по!жалби!у!вези!
са! ставовима! (2)! и! (3)! овог! члана,! председник! студентског! парламента! ће! објавити!
изборне! листе! на! сајту! Факултета! и! на! огласној! табли,! као! и! тачан! датум! одржавања!
избора.!
!
Избор'чланова'студентског'парламента'
Члан!55.!
(1) Избор!чланова!студентског!парламента!организује!се!и!спроводи!најраније!
у! року! од! три! дана! од! дана! објављива! изборних! листа,! а! најкасније! у! року! од! 15! дана! од!
дана!њиховог!објављивања.!
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(2) Право!да!гласа!на!изборима!за!чланове!студентског!парламента!има!сваки!
студент! који! је! уписан! на! студије! на! Факултету,! најкасније! у! школској! години! у! којој! се!
избори!организују.!
(3) Избор! за! чланове! студентског! парламента! врши! се! непосредним,! тајним!
гласањем,!за!једну!од!понуђених!изборних!листа.!
(4) Гласање! спроводи! и! резултате! гласања! утврђује! изборна! комисија! коју!
чине:!председник!Студентског!парламента,!и!по!један!представник!сваке!листе.!
(5) За! чланове! студентског! парламента! сматрају! се! изабраним! кандидати! са!
оне!листе,!за!коју!је!гласала!већина!од!укупног!броја!студената!који!су!гласали.!
(6) Студенти! су! дужни! да! на! гласање! понесу! индекс,! а! чланови! изборне!
комисије!треба!да!забележе!име,!презиме!и!број!индекса!сваког!студента!који!је!дошао!на!
гласање.!
(7) Пошто! се! чланови! изборне! комисије! увере! да! студент! није! гласао,! дају! му!
гласачки!листић,!на!коме!ће!студент!назначити!за!коју!листу!гласа.!
(8) Гласачки! листић! је! парче! папира! на! коме! у! моменту! када! га! чланови!
изборне! комисије! уручују! студенту! који! је! дошао! да! гласа,! сме! и! мора! да! стоји! једино!
печат!Факултета.!
(9) Ако! на! гласачком! листићу! пише! или! је! нацртано! нешто! што! није!
предвиђено! ставом! (8)! овог! члана,! или! на! њему! нема! печата! Факултета,! такав! гласачки!
листић!ће!се!сматрати!неважећим.!
(10)! Бирачко! место! мора! бити! на! Факултету! и! отвара! се! у! 10! часова! ујутру,! а!
затвара!се!у!16!часова!поподне.!
(11)!Председник!студентског!парламента!на!сајту!Факултета!и!на!огласној!табли!
објављује!резултате!избора!у!року!од!три!дана!од!дана!одржавања!избора.!
!
Побијање'резултата'избора'
Члан!56.!
(1) Сваки!студент!Факултета,!уписан!на!студије!у!школској!години!у!којој!се!бира!
студентски! парламент! може! приговором! да! побија! утврђене! резултате! избора! у! року! од!
три!дана!од!дана!објављивања!резултата!на!огласној!табли!Факултета.!
(2) О!приговору!одлучује!Савет!у!року!од!три!дана!од!дана!изјављивања!приговора.!
(3) Одлука!Савета!по!приговору!је!коначна.!
!
Конституисање'студентског'парламента'
Члан!57.!
(1) Председник! студентског! парламента! заказује! конститутивну! седницу!
позивајући! изабране! чланове! парламента! у! року! од! пет! дана! од! дана! коначности!
резултата!избора.!
(2) Конститутивној! седници! председава! досадашњи! председник! студентског!
парламента!до!избора!новог!председника.!
(3) На! конститутивној! седници! студентски! парламент! констатује! избор! чланова!
парламента,!бира!председника!и!заменика!председника.!
(4) Конститутивна! седница! се! по! избору! председника! наставља! као! редовна!
седница!студентског!парламента.!
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Престанак'мандата'члана'студентског'парламента'
Члан!58.!

!

Члану!студентског!парламента!престаје!мандат:!
- смрћу;!
- оставком;!
- у!другим!случајевима!предвиђеним!законом!или!Статутом.!

Делокруг'студентског'парламента'
Члан!59.!
Студентски!парламент:!
1) доноси!пословник!о!свом!раду;!
2) бира!и!разрешава!председника!и!заменика!председника;!
3) бира!и!разрешава!представнике!студената!у!Савету;!
4) бира!и!разрешава!студента!продекана;!
5) бира!и!разрешава!представнике!студената!у!НаставноDнаучном!већу;!
6) бира! и! разрешава! и! друге! представнике! у! органима! Факултета! или!
универзитета;!
7) разматра!питања!од!значаја!за!извођење!наставе!на!Факултету;!
8) даје!предлоге!органима!Факултета!у!односу!на!организацију!наставе;!
9) одлучује! о! приступању! организацијама! и! удружењима! студената! и! престанку!
чланства;!
10) !утврђује! ставове! које! ће! представници! студената! заступати! у! органима!
Факултета;!
11) !организује,! односно! учествује! у! организовању! ваннаставних! активности! као!
што!су:!спортске!активности,!трибине,!екскурзије;!
12) !формира! комисије,! односно! радне! групе! ради! остваривања! задатака! из! свог!
делокруга;!
13) !поставља!питања!органима!Факултета;!
14) !врши!и!друге!послове!у!складу!са!законом!и!општим!актима!Факултета.!
Рад'и'одлучивање'студентског'парламента'
Члан!60.!
(1) Студентски!парламент,!по!правилу,!ради!у!седници.!
(2) Студентски! парламент! може! да! одлучује! ако! је! седници! присутно! више! од!
половине!чланова.!
(3) Ако! није! друкчије! одређено,! студентски! парламент! доноси! одлуке! већином!
гласова! присутних! чланова,! а! у! случају! једнаког! броја! гласова! одлучујући! је! глас!
председавајућег.!
(4) Студентски!парламент!може!да!одлучује!и!ван!седнице,!писаним!изјашњењем!
чланова! или! изјашњењем! електронском! поштом,! већином! од! укупног! броја! чланова!
студентског!парламента.!
(5) Седницом! студентског! парламента! председава! председник! или! заменик!
председника.!
(6) Председник! студентског! парламента! може! одредити! и! друго! лице! да!
председава!одређеном!седницом.!
!

!
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Записник'са'седнице'
Члан!61.!
(1) На!седници!студентског!парламента!води!се!записник.!
(2) Председавајући!одређује!записничара.!
(3) Записник!са!седнице!студентског!парламента!чува!се!трајно.!
(4) Записнике! са! седница! и! другу! документацију! студентског! парламента! чува!
служба!Факултета!задужена!за!архивирање!и!чување!документације!Факултета.!
(5) Председник! студентског! парламента! дужан! је! да! служби! Факултета! преда!
записник!у!року!од!осам!дана!од!дана!одржавања!седнице.!
(6) Студентски! парламент! одлучује! о! прихватању! записника! са! претходне!
седнице.!!
!
МатеријалноMтехнички'услови'за'рад'студентског'парламента'
Члан!62.!
(1) Простор! за! седнице! студентског! парламента! и! друге! материјалноDтехничке!
услове!за!рад!обезбеђује!Факултет!према!својим!могућностима.!
(2) Службе!Факултета!дужне!са!да!у!складу!са!својим!делокругом!послова!пружају!
помоћ!у!раду!студентском!парламенту.!

!
!

VII

РЕЖИМ*СТУДИЈА*

ОПШТА*ПРАВИЛА**И**УПИС*НА*СТУДИЈЕ*
1)*Опште*одредбе*
Школска'година''
Члан!63.!
(1) Студије!се!организују!и!изводе!у!два!семестра,!од!којих!сваки!траје!15!недеља.!
(2) Зимски!семестар!почиње!1.!октобра,!а!летњи!семестар!почиње!15.!фебруара.!
(3) Настава! на! појединачним! предметима! се,! по! правилу! организује! и! изводи! у!
току! једног! семестра! и! не! може! бити! дужа! од! два! семестра,! изузев! наставе! у! оквиру!
докторских!студија.!
!
Језик'студија'
Члан!64.!
(1) Студије!се!изводе!на!српском!језику.!
(2) Поједини! студијски! програми! могу! се! изводити! на! страном! језику,! ако! се! за!
њих!добије!акредитација.!!
(3) Гостујући! професори! могу! изводити! наставу! и! на! страном! језику.! Потребу!
превођења!делова!наставе!на!српски!језик!утврђује!Декан!Факултета.!

!
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(4) НаставноDнаучно! веће! Факултета! може! одобрити! израду! докторске!
дисертације! на! језику! националне! мањине! или! на! страном! језику! ако! сви! чланови!
комисије! за! оцену! теме,! као! и! подобности! докторске! дисертације! за! одбрану! разумеју!
језик!на!коме!се!дисертација!пише!и!на!коме!треба!да!се!брани.!
(5) Кад!научне!и!наставне!потребе!то!захтевају,!настава!на!мастер!студијама!може!
се! изводити! на! страном! језику! или! на! језику! националне! мањине,! на! основу! одлуке!
НаставноDнаучног!већа.!
!
Информисање'студената'
Члан!65.!
!

Факултет!информише!студенте!о:!
- начину! и! месту! одржавања! наставе! D! путем! објављивања! распореда! часова! на!
свим! годинама! и! степенима! студија! на! видним! местима! у! згради! Факултета! и!
на!интернет!страници!Факултета;!
- садржини!испитне!материје,!критеријумима!и!мерилима!испитивања!–!јавним!
саопштавањем!од!стране!предметног!наставника!и!сарадника!на!предавањима!
и!вежбама,!као!и!на!интернет!страници!Факултета;!
- начину! обезбеђивања! јавности! на! испитима,! као! и! о! вршењу! увида! у! испитне!
резултате! –! јавним! саопштавањем! од! стране! предметног! наставника! и!
сарадника!на!предавањима!и!вежбама,!као!и!на!интернет!страници!Факултета;!
- циљевима,!методама!и!садржајима!наставе!–!путем!објављивања!делова!аката!
Факултета! на! видним! местима! у! згради! Факултета,! јавним! саопштавањем! од!
стране! предметног! наставника! и! сарадника! на! предавањима! и! вежбама,! као! и!
на!интернет!страници!Факултета;!
- другим! питањима! од! значаја! за! студенте,! ! на! начине! одређене! у! претходним!
алинејама!овог!члана.!

!
Студенти'са'инвалидитетом'
Члан!66.!
(1) Ако! се! на! студијски! програм! једне! године! студија! упише! више! од! пет!
студената! који! не! чују! или! имају! оштећени! слух,! Факултет! ће! на! њихов! захтев,!
организовати!консултације!на!гестовном!језику.!
(2) Ако!се!на!студијски!програм!упише!више!од!10!студената!који!не!виде!односно!
који!су!слобовиди,!Факултет!ће!на!њихов!захтев,!организовати!посебне!консултације.!
(3) Студенти! са! инвалидитетом,! на! њихов! захтев,! могу! бити! ослобођени!
појединих!делова!наставе!одлуком!Декана!Факултета.!!
!
2)*Упис*на*основне*академске*студије*(студије*првог*степена)*
Основи'уписа'
Члан!67.!
(1)! Упис! на! Факултет! се! врши! на! основу! конкурса! који! расписује! Универзитет!
Унион!у!Београду,!који!се!објављује!најмање!пет!месеци!пре!почетка!школске!године.!

!
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(2)!Број!студената!за!упис!на!Факултет!утврђује!Универзитет!Унион!у!Београду,!на!
предлог!Факултета.!
!
Услови'уписа'
Члан!68.!
(1)!На!прву!годину!основних!академских!студија!може!се!уписати!лице:!
- које! је! завршило! средњу! школу! у! четворогодишњем! трајању! у! Србији! и! има!
прописану! исправу! о! томе! или! лице! које! је! завршило! одговарајућу! школу! у!
иностранству,! ако! је! нострификовало! одговарајућу! исправу,! или! ако!
одговарајућа!исправа!у!Србији,!на!основу!закона!или!!акта!донесеног!на!основу!
закона,! има! исто! дејство! као! и! исправа! о! завршеној! средњој! школи! у! Србији! у!
четворогодишњем!трајању;!
- које!познаје!српски!језик;!
- које! оствари! минимум! бодова! на! тесту! за! проверу! опште! информисаности! и!
склоности!праву!и!
- које! уплати! школарину,! на! начин! одређен! Статутом! или! одлуком! надлежног!
органа!донесеном!на!основу!Статута.!
(2)!Редослед!кандидата!утврђује!се!на!основу!општег!успеха!у!средњем!образовању!
и!резултата!остварених!на!тесту!провере!опште!информисаности!и!склоности!праву.!
(3)!На!другу!и!наредне!године!студија!може!се!уписати!студент!који!испуни!услове!
за!упис!одређене!године!студија!предвиђене!Статутом.!
!
Прелазак'са'другог'Факултета'или'високе'школе'
Члан!69.!
(1)! Лице! које,! у! Републици! Србији! или! другој! држави,! јесте! или! је! било! студент!
основних! академских! студија! на! другом! универзитету! или! студент! струковних! студија,!
лице!које!је!стекло!високо!образовање!на!другим!академским!студијама,!или!лице!коме!је!
престао! статус! студента! у! складу! са! законом,! може! се! уписати! на! одговарајућу! годину!
студија,!под!условом!да!испуњава!опште!услове!за!упис!на!основне!академске!студије!из!
члана!68.!став!(1)!алинеје!прва!и!друга!овог!статута.!!
(2)!Одговарајућом!годином!студија!сматра!се!она!година!студија!на!којој!је!студент!
уписан!на!другом!факултету!или!она!година!студија!коју!студент!може!да!упише!на!овом!
факултету,!с!обзиром!на!положене!испите!односно!број!остварених!ЕСП!бодова.!!
(3)! О! признавању! испита! или! дела! испита,! одлучује! комисија! за! признавање!
испита.!
!
Полагање'диференцијалних'испита'
Члан!70.!
(1) Лице! које! има! статус! студента! другог! Факултета! у! Републици! Србији! или!
другој! држави! може,! ради! преласка! на! овај! факултет! да,! пре! уписа! на! Факултет,! полаже!
испите! који! су! му! потребни! ради! уписа! на! одговарајућу! годину! студија! (даље:!
диференцијални!испити).!!

!
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(2) Полагање! диференцијалних! испита! организује! се! у! редовним! или!
апсолвентским! роковима,! а! изузетно,! и! ван! њих,! по! посебном! одобрењу! Декана! или!
продекана!за!наставу.!
(3) Студент!може!полагати!највише!до!три!диференцијална!испита!у!року!од!једне!
године,! рачунајући! од! дана! полагања! првог! диференцијалног! испита,! при! чему! се!
полагање!једног!испита!више!пута!рачуна!као!једно!полагање.!!
(4) О! полагању! диференцијалног! испита! сачињава! се! записник! и! попуњава!
испитна!пријава.!
(5) Положени! диференцијални! испит! признаје! се! искључиво! за! потребе! уписа! на!
одговарајућу! годину! студија! и! урачунава! се! у! укупно! положене! испите,! заједно! са!
испитима!положеним!на!другом!факултету,!односно!високој!школи.!
(6) Након!положеног!потребног!броја!диференцијалних!испита,!студент!се!уписује!
на!одговарајућу!годину!студија!као!студент!који!прелази!са!другог!Факултета.!!
(7) О! положеним! диференцијалним! испитима! студенту! се! не! издаје! потврда! или!
уверење!које!може!да!користи!за!друге!потребе,!осим!за!потребе!уписа!на!Факултет.!
(8) Подаци! о! положеном! диференцијалном! испиту! уписују! се! у! индекс! након!
уписа!на!Факултет,!заједно!са!испитима!признатим!са!другог!Факултета.!
(9) Накнада! за! полагање! диференцијалног! плаћа! се! у! складу! са! ценовником!
Факултета,!по!испиту,!без!обзира!на!број!полагања.!
(10)Студенту!који!је!пријавио!и!уплатио!полагање!диференцијалног!испита!издаје!
се!литература!за!полагање!тог!испита,!као!и!студентима!Факултета,!без!плаћања!накнаде.!!
Тест'провере'опште'информисаности'и'склоности'праву'
Члан!71.!
(1)!Тест!провере!опште!информисаности!и!склоности!израђује!трочлана!комисија!
коју! именује! Декан! Факултета! међу! наставницима! и! сарадницима.! Комисија! бира!
председавајућег.!
(2)! Тест! се! састоји! из! питања! опште! културе,! питања! провере! формалнологичког!
закључивања!и!питања!квалификације!задатог!чињеничног!стања.!
(3)! Највиши! број! бодова! који! се! може! остварити! на! тесту! не! може! бити! већи! од!
броја!бодова!које!добијају!лица!са!одлично!положеном!општом!матуром.!!
(4)! Декан! Факултета! и! комисија! из! става! (1)! овог! члана! обезбеђују! поверљивост!
израде!и!умножавања!теста!провере!способности!и!склоности,!као!и!спровођење!провере.!
!
Ранг''листа'
Члан!72.!
(1)! Право! уписа! на! студије! стиче! кандидат! који! је! рангиран! у! оквиру! броја!
студената!одређених!у!складу!са!чланом!67.!став!(2)!овог!статута.!
(2)! Ранг! листа! формира! се! на! основу! бодова! остварених! на! основу! успеха! у!
претходном! школовању! и! резултата! теста! опште! информисаности! и! склоности! праву,! и!
то:!
- по!основу!успеха,!тако!што!се!просек!остварен!на!све!четири!године!школовања!
сабере!и!помножи!са!два;!
- по!основу!успеха!на!тесту,!с!тим!да!остварен!број!поена!на!тесту!не!може!бити!
већи!од!40.!
!
!

!
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3)*Упис*на*академске*мастер*студије*(даље:*мастер*студије)*
Основи'уписа'
Члан!73.!
(1)!Упис!на!мастер!студије!врши!се!на!основу!конкурса!који!расписује!Универзитет!
Унион!у!Београду,!који!се!објављује!најмање!месец!дана!пре!почетка!деветог!семестра.!
(2)! Број! студената! за! упис! на! мастер! студије! утврђује! Универзитет! Унион! у!
Београду,!на!предлог!Факултета.!
(3)!Мастер!студије!се!организују!у!два!семестра.!
!
Услови'уписа'
Члан!74.!
(1)! Право! уписа! на! мастер! студије! има! свако! лице! које! је! завршило! студије! на!
правном!факултету!и!стекло!звање!дипломирани!правник!или!лице!које!има!најмање!240!
ЕСП! бодова! остварених! на! претходним! академским! студијама! у! земљи! или! у!
иностранству,! а! које! је! уплатило! школарину,! на! начин! одређен! овим! статутом! или!
одлуком!савета.!
(2)!Лице!које!је!претходне!академске!студије!делимично!или!у!целости!завршило!у!
иностранству,! може! се! уписати! на! мастер! студије,! ако! је! у! тим! студијама! остварило!
најмање!240!ЕСП!бодова.!Број!ЕСП!бодова!утврђује!се!одлуком!о!нострификацији.!
(3)! Право! уписа! на! мастер! студије! има! и! лице! које! је! на! претходним! студијама!
остварило! најмање! 180! ЕСП! бодова,! ако! по! посебном! програму! који! се! за! њих! израђује!
положе!одговарајуће!испите!и!остваре!најмање!60!ЕСП!бодова.!Програм!и!испите!одређује!
комисија!за!признавање!испита.!
(4)! Право! уписа! на! мастер! студије! имају! и! лица! која! су! завршила! студије! по!
ранијим! програмима,! а! у! складу! са! одредбама! Закона! о! високом! образовању,! и! стекла!
назив! дипломирани! правник.! Овим! лицима! се,! за! потребе! уписа! на! мастер! студије!
признаје! да! назив! »дипломирани! правник«! одговара! називу! мастер! у! којем! је! остварено!
240!ЕСП!бодова.!
(5)!Приликом!уписа!кандидат!се!опредељује!за!смер!мастер!студија!који!намерава!
да!похађа.!
(6)! После! окончаног! првог! семестра,! а! пре! отпочињања! другог,! кандидат! може!
променити!смер,!под!условом!да!може!остварити!исти!број!ЕСП!бодова!који!би!остварио!
да!није!променио!смер.!
(7)!Факултет!може!одлуком!НаставноDнаучног!већа!ограничити!број!студената!на!
појединим!смеровима.!!
(8)!Ако!је!број!кандидата!за!упис!већи!од!броја!одређеног!на!основу!члана!73.!став!
(2)! овог! статута,! или! од! броја! одређеног! у! ставу! (7)! овог! члана,! кандидати! се! рангирају!
према!просечној!оцени!оствареној!на!претходним!академским!студијама!права.!!
!
!
!
!
!

!
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4)*Упис*на*специјалистичке*академске*студије*(даље:*специјалистичке*студије)*
Основи'уписа'
Члан!75.!
(1)! Упис! на! специјалистичке! студије! се! врши! на! основу! конкурса! који! расписује!
Универзитет! Унион! у! Београду,! који! се! објављује! најмање! месец! дана! пре! почетка!
семестра!којим!почиње!специјалистички!студиј.!
(2)!Број!студената!за!упис!на!специјалистичке!студије!утврђује!Универзитет!Унион!
у!Београду,!на!предлог!Факултета.!
(3)!Специјалистичке!студије!трају!једну!школску!годину,!по!правилу,!у!зимском!и!
летњем!семестру,!али!се,!на!основу!одлуке!НаставноDнаучног!већа!могу!одржавати!тако!да!
почну!у!летњем!семестру,!а!окончају!се!окончањем!зимског!семестра.!
!!
Услови'уписа'
Члан!76.!
(1)! Право! уписа! на! специјалистичке! студије! има! свако! лице! које! је! завршило!
мастер! студије! и! стекло! звање! мастер! правник,! лица! којима! је! у! складу! са! Законом! о!
високом! образовању! или! прописима! државе! у! којој! су! стекли! назив! дипломирани!
правник,! признат! назив! мастер! правник,! а! у! области! Медицинског! права! и! лице! које! је!
завршило! студије! на! медицинском,! фармацеутском! или! стоматолошком! факултету,!
односно,!лице!које!је!завршило!студије!у!иностранству,!а!чија!је!диплома!нострификована,!
које!је!уплатило!школарину,!на!начин!одређен!овим!статутом!или!одлуком!Савета.!
(2)! Научну! област! (поље)! студија! која! се! мора! завршити! да! би! се! стекло! право! на!
упис! одређене! мултидисциплинарне! области! специјалистичких! студија,! одређује!
НаставноDнаучно!веће,!на!предлог!већа!постдипломских!студија.!
(3)!Право!уписа!на!специјалистичке!студије!студије!имају!и!лица!која!су!завршила!
студије! по! ранијим! програмима,! у! складу! са! одредбама! Закона! о! високом! образовању! о!
усклађивању!стечених!академских,!стручних!или!научних!назива.!
(4)!Број!и!назив!области!специјалистичких!студија!одређује!и!објављује!НаставноD
научно!веће!за!сваку!школску!годину,!на!предлог!већа!постдипломских!студија,!на!основу!
Статута.!
(5)!Ако!је!број!кандидата!за!упис!већи!од!броја!одређеног!на!основу!члана!75.!став!
(2)!Статута,!или!од!броја!одређеног!за!одговарајуће!специјалистичке!студије!у!одређеној!
школској! години,! кандидати! се! рангирају! према! просечној! оцени! оствареној! на!
претходним!!студијама.!
!
!
5)*Докторске*студије*
Основи'уписа'
Члан!77.!
(1)! Упис! на! докторске! студије! се! врши! на! основу! конкурса! који! расписује!
Универзитет! Унион! у! Београду,! који! се! објављује! најмање! месец! дана! пре! почетка!!
школске!године.!

!
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(2)! Број! студената! за! упис! на! докторске! студије! утврђује! Универзитет! Унион! у!
Београду,!на!предлог!Факултета.!
(3)!Докторске!студије!трају!шест!семестара.!
'
Услови'уписа'
Члан!78.!
(1)!Право!уписа!на!докторске!студије!има!свако!лице!које!је!претходно!остварило!
обим! студија! од! најмање! 300!ЕСП! бодова!на! основним!академским! и!мастер! академским!
студијама! из! области! права,! односно,! лица! којима! је! у! складу! са! Законом! о! високом!
образовању! или! прописима! државе! у! којој! су! стекли! назив! дипломирани! правник,!
признат!назив!мастер!правник,!лица!која!су!стекла!назив!мастер!правник!по!иностраним!
прописима,!као!и!лица!која!по!прописима!државе!у!којој!су!стекла!образовање!могу!да!се!
упишу! на! докторске! студије,! пошто! се! изврши! признавање! (нострификација)! иностране!
дипломе,!а!које!је!уплатило!школарину,!на!начин!одређен!Статутом!или!одлуком!Савета.!
(2)! На! основу! одлуке! већа! постдипломских! студија,! и! лица! ! која! су! завршила!
мастер!студије!из!области!друштвеноDхуманистичких!наука,!ако!се!пријављују!за!упис!на!
мултидисциплинарне! докторске! студије! имају! право! уписа! на! докторске! студије,! под!
условом! да! су! на! претходним! основним! академским! и! мастер! студијама,! остварила!
најмање!300!ЕСП!бодова.!
!
!
6)*Школарина*као*услов*за*упис*на*студије*
Одређивање'и'објављивање'
Члан!79.!
(1)! Висину! школарине! одређује! Савет! за! сваку! школску! годину! и! за! све! облике!
студија.!
(2)! Висина! школарине! објављује! се! у! конкурсу! за! упис! у! одговарајући! облик!
студија.!
(3)! Школарина! обухвата! организацију! наставе,! уџбенике! за! одговарајућу! годину!
студија,! право! на! полагање! испита,! без! обзира! на! број! полагања,! и! право! на! добијање!
одговарајућих!потврда!или!уверења!за!која!није!прописано!да!се!плаћа!накнада.!
!
Начин'плаћања'школарине'
Члан!80.!
Начин!плаћања!школарине!уређује!се!правилником!о!школарини.!
!
!

!
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'
Ослобођење'од'обавезе'плаћања'школарине'
Члан!81.!
(1)! Студент! основних! академских! студија! може! бити! ослобођен! школарине! у!
целости!или!делимично,!ако!је!у!претходној!години!академских!студија!остварио!!високу!
просечну!оцену!на!Факултету,!у!складу!са!Правилником!о!награђивању!студената.!
(2)! Студент! академских! дипломских! студија! може! бити! ослобођен! школарине! у!
целости!или!делимично,!ако!је!остварио!високу!просечну!оцену!на!основним!академским!
студијама!на!Факултету,!у!складу!са!Правилником!о!награђивању!студената.!
(3)! Студент! докторских! студија! може! бити! ослобођен! школарине! у! целости! или!
делимично,! ако! је! као! сарадник! запослен! на! Факултету! или! ако! на! основу! уговора!
суделује! у! извођењу! наставе! на! Факултету.! Поступак! ослобођења! од! обавезе! плаћања!
школарине! почиње! предлогом! студента! или! два! наставника! Факултета! који! се! подноси!
Савету.!Савет!одлучује!о!потпуном!или!делимичном!ослобођењу!од!школарине,!нарочито!
водећи! рачуна! о! ! резултатима! које! је! кандидат! остварио! у! настави! и! ваннаставним!
активностима!Факултета,!као!и!о!ужој!стручној!оријентацији!кандидата!и!њеном!значају!
за!научноDнаставни!рад!Факултета.!!
(4)! Начин,! обим! и! улови! ослобођења! школарине! уређују! се! уговором! између!
кандидата!и!Факултета.!!
(5)! Савет! може! донети! одлуку! о! упису! одређеног! броја! студената! без! обавезе!
плаћања! школарине.! Одлуком! Савета! одређују! се! критеријуми! ослобођења! обавезе!
плаћања!школарине.!!
!
!
ПОЛОЖАЈ*СТУДЕНТА*
1)*Статус*студента*
Стицање'статуса'студента'
Члан!82.!
Статус! студента! се! стиче! уписом! на! студије! одговарајућег! степена,! под! условима!
одређеним!законом!и!Статутом.!!
Услови'за'упис'у'наредну'годину'студија'
Члан!83.!
(1)!Студент!може!уписати!наредну!годину!студија!са:!
- два!неположена!испита!из!наставних!предмета!претходне!године!студија!у!
којој!има!највише!седам!наставних!предмета;!
- три!неположена!испита!из!наставних!предмета!претходне!године!студија!у!
којој!има!осам,!девет!или!десет!наставних!предмета!
(2)!Студент!може!уписати!завршну!годину!студија!ако!положи!испите!из!најмање!
половине! наставних! предмета! свих! претходних! година! студија! или! одговарајућег! броја!
наставних!предмета!претходне!године!студија.!

!
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(3)!За!упис!одговарајуће!године!студија!у!смислу!ст.!(1)!и!(2)!овог!члана,!студент!је!
дужан!и!да!уплати!школарину!за!наредну!годину!студија,!на!начин!одређен!Статутом!или!
одлуком!Савета.!
(4)!Студент!који!је!прешао!са!друге!високошколске!установе,!осим!студента!за!кога!
важи!систем!ЕСП!бодова,!може!се!уписати!на!наредну!годину!студија,!и!то:!
- на! другу! годину! студија,! са! положена! четири! испита! из! наставног! плана!
Факултета;!
- на! трећу! годину! студија,! са! положеном! свим! испитима! из! прве! године!
студија! и! укупно! положених! једанаест! испита! из! наставног! плана!
Факултета;!
- на! четврту! годину! студија,! са! положеним! свим! испитима! из! прве! године!
студија! и! укупно! положених! осамнаест! испита! из! наставног! плана!
Факултета.!
(5)! Изузетно! од! одредаба! ст.! (1),! (2)! и! (4)! студент! може! уписати! наредну! годину!
студија!и!ако!положи!испите!тако!да!оствари!одређени!број!ЕСП!бодова,!и!то:!
- за!упис!на!другу!годину!студија,!37!ЕСП!бодова;!
- за!упис!на!трећу!годину!студија,!студенти!који!су!на!другој!години!студија!
остварили! најмање! 37! ЕСП! бодова! или! су! у! првој! и! другој! години! студија!
остварили!укупно!74!ЕСП!бодова;!
- за! упис! на! четврту! годину! студија,! студенти! који! су! на! трећој! години!
студија!остварили!најмање!37!ЕСП!бодова!или!су!у!прве!три!године!студија!
остварили!укупно!111!бодова.!
!
Губитак'статуса'студента'
Члан!84.!
Студенту!престаје!статус!студента:!
- кад!се!испише!са!студија,!даном!кад!је!исписан,!!
- окочањем!основних!академских!студија;!
- успешном!одбраном!завршног!рада!на!мастер!студијама;!
- успешном!одбраном!завршног!рада!на!специјалистичким!студијама!и!
- успешном!одбраном!докторске!дисертације.!
- изрицањем!дисциплинске!мере!искључења!са!студија,!!
- и!у!другим!случајевима!предвиђеним!законом!и!актима!Факултета.!
!!
!
2)*Општа*права*и*дужности*студента*

*

Права'студента'
Члан!85.!
Студент!има!право:!
- на!упис,!под!условима!одређеним!законом!и!Статутом;!
- на!квалитетно!!образовање;!
- на!непристрасно!оцењивање;!
- на! благовремено,! потпуно! и! истинито! информисање! о! свему! од! значаја! за!
студирање,! оцењивање,! упис,! учешће! у! одлучивању! на! Факултету! и!
Универзитету;!
- на!учествовање!у!доношењу!одлука!у!складу!са!законом;!
- на!самоорганизовање;!
- на!изражавање!свог!мишљења,!става!и!метода;!

!
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-

на!равноправност!у!погледу!квалитета!студија;!
на!различитост!и!на!заштиту!од!дискриминације;!
да!бира!и!буде!биран!у!студентски!парламент!и!у!друге!органе!Факултета!и!
на! уживање! и! заштиту! осталих! права! која! проистичу! из! статуса! студента,!
предвиђена!Уставом,!законом!и!Статутом.!

!
!
Дужности'студента'
Члан!86.!
(1)!Студент!је!дужан!да:!
- испуњава!наставне!и!испитне!обавезе;!
- поштује!Устав,!закон!и!опште!акте!Факултета!и!Универзитета;!
- поштује!права!других!студената,!као!и!запослених!на!Факултету;!
- суделује!у!доношењу!одлука!у!складу!са!законом;!
- испуњава!остале!обавезе!одређене!законом!и!Статутом.!
(2)! Посебно,! студент! има! право! на! обраћање! надлежном! органу! Факултета,! ако!
Факултет!повреди!његова!права,!у!складу!са!законом!и!Статутом.!
!
3)*Посебна*права*и*обавезе*студента*
Уређивање'права'и'обавеза'
Члан!87.!
!
Посебна! права! и! обавезе! студената! поводом! наставе,! поштовања! дисциплине!
поштовања! других! студентских! обавеза,! као! и! вршења! права! уређују! се! Правилником! о!
предиспитним! обавезама,! Правилником! о! дисциплинској! и! материјалној! одговорности!
студената,!Правилником!о!награђивању!студената!и!другим!општим!актима!Факултета.!!
4)*Мировање*права*и*обавеза*
Разлози'за'мировање'
Члан!88.!
(1)!Студент!може!писано!затражити!мировање!права!и!обавеза!студента!у!случају:!
D!теже!болести;!
D!упућивања!на!стручну!праксу!у!трајању!од!најмање!шест!месеци;!
D!одслужења!или!дослужења!војног!рока;!!
D!неге!детета!старог!до!годину!дана;!
D!одржавања!трудноће;!
D! припремања! за! учешће! на! такмичењу! националног! или! међународног! значаја,!
ако!припреме!трају!најмање!три!месеца;!
D! припремања! и! учешћа! на! стручним! семинарима,! Саветовањима! или! другим!
облицима! усавршавања! знања! од! националног! или! међународног! значаја,! ако!
припреме! трају! најмање! три! месеца,! а! стручно! усавршавање,! најмање! четири!
недеље!и!
- из!других!оправданих!разлога.!
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(2)! Уз! молбу! се! прилажу! исправе! из! којих! се! може! закључити! постојање! разлога!
мировања!из!става!(1)!овог!члана.!
!
Одлучивање'и'дејства'
Члан!89.!
(1)!О!мировању!права!и!обавеза!студената!одлучује!Секретар!Факултета.!
(2)! Студент! коме! права! мирују! нема! право! да! полаже! испите,! осим! студената! на!
породиљском!одсуству!и!одсуства!са!рада!ради!неге!детета,!као!и!студента!на!одслужењу!
војног!рока.!
(3)! Студент! коме! права! мирују! није! дужан! да! за! то! време! плаћа! школарину,! а!
плаћена! школарина! која! би! се! односила! на! период! обухваћен! мировањем,! да! мировање!
није! одобрено,! важи! за! наставне! активности! после! мировања,! за! време! колико! је!
мировање!трајало.!

!

ПРАВИЛА*СТУДИРАЊА*
Избор'и'промена'студијског'програма'
Члан!90.!
(1) При! упису! на! прву! годину! студија,! студент! се! опредељује! за! предмете!!
студијског!програма.!
(2) Студент!може,!у!току!школске!године,!променити!студијски!програм,!ако!је!у!
време! када! тражи! промену,! испунио! наставне! и! предиспитне! обавезе! на! програму! којим!
намерава! да! замени! ранији! програм.! О! промени! програма! одлучује! Декан! Факултета! на!
писмени!захтев!студента.!
(3) Приликом!уписа!у!сваку!школску!годину!студент!се!опредељује!за!студијски!
програм.!
(4) У! додатку! дипломи! наводе! се! промене! студијских! програма! у! току! студија,!
као!и!положени!наставни!предмети!и!број!освојених!ЕСП!бодова.!
!
Поновни'упис'наставног'предмета'
Члан!91.!
(1) Студент! који! не! положи! испит! из! обавезног! предмета! до! почетка! наредне!
школске!године,!уписује!исти!предмет.!!
(2) Студент! који! не! положи! испит! из! изборног! предмета! до! почетка! наредне!
шкосле!године,!може!поново!уписати!исти!или!се!определити!за!други!изборни!предмет.!
!
Оцењивање'
Члан!92.!
(1) Успешност!студента!прати!се!у!току!целокупног!процеса!наставе.!
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(2) Оцена!студента!формира!се!оцењивањем!предиспитних!обавеза!и!оцењивањем!
на!испиту.!
(3) Испуњавањем!предиспитних!обавеза!и!полагањем!испита!остварује!се!највише!
100!поена.!
(4) Број! поена! на! предиспитним! обавезама! и! на! испиту! одређује! се! студијским!
програмом! за! сваки! наставни! предмет,! с! тим! што! предиспитне! обавезе! учествују! са!
најмање! 30,! а! највише! 70! поена,! у! складу! са! правилником! о! вежбама! и! предиспитним!
обавезама.!
!
Испитни'рокови'
Члан!93.!
(1) !Испитни! рокови! су:! јануарскоDфебруарски,! јунски,! септембарски! и!
октобарски.!!
(2) !Испитни!рокови!одржавају!се!у!време!одређено!Правилником!о!испитима.!
(3) !Ако! није! другачије! предвиђено! законом,! Статутом! или! општим! актом!
Факултета,!испити!се!полажу!у!испитним!роковима.!
(4) !Студент! пријављује! испит! на! прописаном! обрасцу,! у! време! које! Факултет!
објављује!на!видним!местима!на!Факултету,!као!и!на!интернет!страници!Факултета,!осим!
када!је!предвиђено!да!студент!није!обавезан!да!пријави!испит.!!
(5) !Ближе! одредбе! о! пријављивању! испита,! испитним! роковима! о! испитном!
поступку!одређују!се!Статутом!и!Правилником!о!испитима.!
Полагање'испита'
Члан!94.!
(1) Испит!се!полаже!усмено,!а!изузетно!и!писмено.!
(2) Писмени! начин! полагања! испита! организује! се! онда! када! је! то! услов! за!
полагање! усменог! дела! испита! или! када! постоје! посебни! разлози! због! којих! одржавање!
усменог!испита!није!могуће.!
(3) Полагање!писменог!испита!због!постојање!посебних!разлога!одобрава!Декан.!
(4) Испит!се!полаже!у!седишту!Факултета.!
(5) Испит!се!може!полагати!по!окончању!наставе!из!датог!наставног!прдмета.!
(6) Ако! студент! не! положи! испит! у! првом! наредоном! року! по! окончању! наставе,!
има!право!да!испит!полаже!све!до!почетка!извођења!наставе!из!тог!предмета.!!
(7) Студент! који! је! био! спречен! да! полаже! испит! због! болести,! одсуства! или! због!
стручног! усавршавања! у! трајању! од! најмање! три! месеца,! може! полагати! испит! у! првом!
наредном!року!по!престанку!разлога!за!спреченост.!
(8) Студент!из!става!(6)!овог!члана!подноси!писмену!молбу!Декану!или!продекану!
за! наставу! ако! је! тако! предвиђено! општим! актом! Факултета,! којој! прилаже! исправу! из!
које!се!утврђује!оправданост!разлога!за!додатно!полагање!испита.!
!
Усмени'испит'
Члан!95.!
(1) Испит!се!полаже!јавно!у!просторији!која!омогућава!присуство!заинтересованих!
студената.!
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(2) Утврђивање!идентитета!студента,!поступак!са!испитним!записницима,!чување!
записника! и! пријава! студената! и! друга! питања! од! значаја! за! пуноважно! спровођење!
испита,!уређују!се!Правилником!о!испитима.!
!
Писмени'испит'
Члан!96.!
!
Умножавање! испитних! питања! дежурство! на! писменим! испитима,! обезбеђење!
дисциплине,!као!и!чување!писмених!радова,!ближе!се!уређују!Правилником!о!испитима.!
!
Приговор'
Члан!97.!
(1) Студент!има!право!да!Декану!Факултета!поднесе!приговор!на!добијену!оцену,!
ако!сматра!да!испит!није!обављен!у!складу!са!Законом,!Статутом!и!другим!општим!актима!
Факултета,!у!року!36!часова!од!дана!добијања!оцене.!
(2) Декан!је!дужан!да!у!даљем!року!24!часа!размотри!приговор!и!донесе!одлуку.!
(3) Рокови! из! става! (1)! и! (2)! овог! члана! рачунају! се! од! почетка! наредног! дана,!
рачунајући!од!дана!у!коме!је!добијена!оцена,!односно!изјављен!приговор.!
(4) У! поступку! разматрања! приговора,! Декан! је! дужан! да! пружи! могућност!
наставнику!на!чију!оцену!је!стављен!приговор,!да!се!изјасни.!
(5) Ако!Декан!усвоји!приговор!дужан!је!организовати!поновно!полагање!испита!у!
року!од!три!дана!од!када!је!студенту!уручена!одлука!којом!се!приговор!усваја.!
!
Поништење'оцене'и'полагање'испита'пред'комисијом'
Члан!98.!
(1)!Студент!има!право!да!тражи!поништење!оцене!добијене!на!испиту,!у!складу!са!
општим!актом!који!доноси!Декан.!
(2)! Студент! има! право! да,! након! три! неуспела! полагања! испита,! тражи! полагање!
испита!пред!комисијом,!у!складу!са!општим!актом!који!доноси!Декан.!
*
1)*Основне*студије*
Студијски'програми'
Члан!99.!
Студијски! програми! се! утврђују! посебним! актом! НаставноDнаучног! већа! који! је!
саставни!део!Статута.!
!

!
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'
Трајање'студија'
Члан!100.!
!(1)!Основне!студије!трају!четири!школске!године.!
!(2)! Основне! студије! се! окончавају! када! студент! положи! све! обавезне! и! изборне!
предмете!студијског!програма!за!који!се!определио!и!стекне!240!ЕСП!бодова!
(3)! Окончањем! основних! студија! студент! стиче! академски! назив! дипломирани!
правник.!!
*
2)*Мастер*студије**
Основна'одредба'
Члан!101.!
!(1)! Факултет! организује! студије! на! којима! се! стиче! академски! назив! мастер!
правник.!
(2)! Мастер! студије! се! остварују! слушањем! и! полагањем! студијских! програма!!
одређених! Статутом! и! студијски! програмом! и! одбраном! завршног! мастер! рада! (у! даљем!
тексту:!мастер!рад).!
!(3)!Укупан!број!ЕСП!бодова!који!се!остварују!на!мастер!студијама!је!најмање!60,!а!
највише!120!ЕСПБ.!
Смерови'и'наставни'предмети'
Члан!102.!
Смерови! и! наставни! предмети! на! мастер! студијама! одређују! се! студијским!
програмом.!
!
Мастер'рад'
Члан!103.!
(1)! Мастер! рад! се! пријављује! у! завршном! семестру! мастер! студија.! Пријава! се!
подноси! већу! постдипломских! студија.! Пријављена! тема! треба! да! буде! из! области!
студијских! програма! смера! на! који! се! студент! уписао,! а! кад! студент! пријави! тему! ван! те!
области,!о!пријави!одлучује!веће!постдипломских!студија,!на!предлог!наставника.!
!
(2)! У! пријави! кандидат! предлаже! ментора,! кога! именује! Веће! за! постдипломске!
студије.!
!
(3)!Мастер!рад!представља!научни!или!стручни!рад!у!којем!кандидат!показује!да!је!
савладао! методологију! и! вештину! самосталног! писаног! постављања! одређеног! правног!
питања,! његове! обраде! и! способност! извођења! закључака! у! складу! са! догматским,!
историјским,! упоредноправним! или! социолошким! методама! које! су! примерене! анализи!
правних! питања! или! института.! У! мастер! раду! се! користи! научна! и! стручна! апаратура!
(навођење! литературе,! извора! права,! судских! одлука,! сентенци,! правних! мишљења,!
начелних!ставова!и!сл.)!примерена!научним!и!стручним!радовима!из!области!права.!
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!
(4)! Мастер! рад! се! предаје! у! најмање! пет! примерака,! од! којих! се! један! чува! у!
Библиотеци!Факултета,!а!један!у!досијеу!студента.!
!
(5)!Мастер!рад!се!предаје!у!папирној!форми!и!у!електронској!форми.!
!
(6)! Мастер! рад! се! брани! пред! комисијом! од! најмање! три! члана,! у! којој! најмање!
један! члан! мора! бити! наставник.! Чланови! комисије! могу! бити! асистенти! универзитета,!
научни! радници! научних! установа! почев! од! звања! научног! сарадника,! као! и! истакнути!
правни!стручњаци!из!реда!адвоката,!судија,!јавних!тужилаца.!
!
(7)! Чланове! комисије! одређује! веће! постдипломских! студија! одлуком! о!
прихватању!теме!и!одређивању!ментора!или!посебном!одлуком.!
(8)! ! Одбрана! мастер! рада! се! оцењује! оценама:! „није! одбранио/није! одбранила“!
(5/10),!
„одбранио/одбранила“!
(6/10),!
„одбранио/одбранила“!
(7/10),!
„одбранио/одбранила“!
(8/10),!
„одбранио/одбранила!
са!
одликом“!
(9/10),!
„одбранио/одбранила!са!одликом“!(10/10).!
(9)Ако!студент!не!одбрани!мастер!рад,!упућује!се!на!поновну!израду!мастер!рада!са!
истом!или!другом!темом,!а!поновној!одбрани!не!може!приступити!пре!него!што!истекне!
три!месеца!од!претходне!неуспешне!одбране.!
!
Школарина'
Члан!104.!
Висина!школарине!се!одређује!одлуком!Савета.!
!
3)*Специјалистичке*академске*студије*(у*даљем*тексту:*специјалистичке*студије)*
Трајање''
Члан!105.!
!
(1)!Специјалистичке!студије!трају!једну!школску!годину!(два!семестра).!
!
(2)!Смерови!и!наставни!предмети!на!специјалистичким!студијама!одређују!се!
студијским!програмом.*
*
Настава'
Члан!106.!
!
(1)! Настава! на! специјалистичким! академским! студијама! остварује! се! путем!
предавања,!семинарских!часова,!менторских!консултација!и!испита.!!
!
(2)!Менторске!консултације!се,!по!правилу!одржавају!повремено!ради!припремања!
специјалистичког! рада,! а! ако! се! не! одржавају! предавања,! менторске! консултације! се!
организују!ради!продубљеног!излагања!материје!специјалистичких!студија,!најмање!пет!
пута!у!току!једног!семестра.!
!
(3)! Специјалистички! испит! одржава! се! после! окончања! наставе! у! редовним!
испитним!роковима.!
!
(4)! Програм! специјалистичких! студија! обухвата! наставу! и! испите! из! обавезних! и!
предмета!са!модула!по!избору,!као!и!израду!завршног!рада!–!специјалистичког!рада.!
!
(5)! Обавезне! предмете! студенти! полажу! у! првом! предвиђеном! року! након!
одслушане! наставе.! Предмети! са! изборног! модула! полажу! се! заједно,! након! завршетка!
летњег!семстра,!у!виду!специјалистичког!испита.!!
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(6)!На!специјалистички!испит!студент!може!изаћи!под!условом!да!је!положио!све!
обавезне!предмете.!!
(7)!Испити!се!оцењују!оценама!од!5!до!10.!
!
Обавезе'студената'у'настави'
Члан!107.!
!
(1)!Студенти!су!дужни!похађати!све!облике!наставе!који!се!у!току!школске!године!
организују!за!област!специјалистичких!студија!на!коју!су!се!уписали.!
!
(2)! Студенти! чије! је! пребивалиште! ван! Београда,! или! они! који! су! упућени! на! рад!
ван! Београда,! као! и! када! постоје! други! оправдани! разлози,! могу,! на! образложен! захтев,!
бити! ослобођени! обавезе! похађања! предавања! и! семинара,! али! се! не! могу! ослободити!
обавезе!суделовања!на!менторским!консултацијама!једном!у!семестру.!!
(3)!Одлуку!о!ослобођењу!од!похађања!наставе!доноси!Декан!Факултета.!
!
Посебна'права'студената'
Члан!108.!
!
Студенти! који! су! уписани! на! специјалистичке! студије! имају! право! да! похађају!
наставу! страних! језика! која! се! организује! за! студенте! редовних! студија,! а! студенти! који!
нису!правници/дипломирани!правници!и!наставу!на!предметима!Основи!права!и!Основи!
грађанског! и! привредног! права,! која! се! организује! на! редовним! студијама! D! без! плаћања!
посебне!накнаде.!
!
Садржина'специјалистичког'испита'
Члан!109.!
!
(1)! Специјалистички! испит! се! полаже! из! области! на! коју! је! студент! уписан,! на!
основу!програма!за!ту!област,!утврђен!студијским!програмом.*
!
(2)! Уџбенике,! скрипта! и! друга! учила! за! специјалистичке! академске! студије!
одређују!предметни!наставници.!
!
(3)! Један! примерак! учила! за! сваку! област! специјалистичких! студија,! у! оригиналу!
или!копији!депонује!се!у!Библиотеци!Факултета!до!краја!првог!семестра.!
!
(4)! Специјалистички! испит! се! полаже! пред! комисијом! коју! именује! Веће! за!
постдипломске!студије.!
!
Специјалистички'рад'
Члан!110.!
!
(1)!Тему!специјалистичког!рада!на!специјалистичким!академским!студијама!бира!
студент! у! складу! са! наставним! програмом! области! специјалистичких! студија! на! које! је!
уписан.! Тема! специјалистичког! рада! бира! се,! по! правилу,! у! року! од! 30! дана! после!
положеног!специјалистичког!испита.!
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(2)!Веће!постдипломских!студија!одобрава!тему!специјалистичког!рада!и!одређује!
студенту!ментора!из!реда!наставника!или!стручњака!уже!стручне!области!која!се!у!раду!
обрађује.!
!
(3)! ! Специјалистички! рад! се! предаје! у! најмање! пет! примерака,! од! којих! се! један!
чува!у!Библиотеци!Факултета,!а!један!у!досијеу!студента.!
!
(5)!!Специјалистички!рад!се!предаје!у!папирној!форми!и!у!електронској!форми.!
!
(6)! Специјалистички! рад! се! брани! пред! комисијом! састављеној! од! најмање! три!
члана! у! којој,! по! правилу,! већина! морају! бити! наставници.! Чланови! комисије! могу! бити!
асистенти! универзитета,! научни! радници! научних! установа! почев! од! звања! научног!
сарадника,!као!и!истакнути!правни!стручњаци!из!реда!адвоката,!судија,!јавних!тужилаца.!
!
(7)! Чланове! комисије! одређује! веће! постдипломских! студија! одлуком! о!
прихватању!теме!и!одређивању!ментора!или!посебном!одлуком.!
!
(8)! Одбрана! специјалистичког! рада! се! оцењује! оценама:! „није! одбранио/није!
одбранила“! (5/10),! „одбранио/одбранила“(6/10),! “одбранио/одбранила“! (7/10),!
„одбранио/одбранила“!
(8/10),!
„одбранио/одбранила!
са!
одликом“!
(9/10),!
„одбранио/одбранила!са!одликом«“!(10/10).!
(9)! Ако! студент! не! одбрани! специјалистички! рад,! упућује! се! на! поновну! израду!
специјалистичког! рада! са! истом! или! другом! темом,! а! поновној! одбрани! не! може!
приступити!пре!него!што!истекне!три!месеца!од!претходне!неуспешне!одбране.!
!
Накнада'за'специјалистичке'студије'
Члан!111.!
(1)! Накнада! за! специјалистичке! студије! обухвата! накнаду! за! предавања,! за!
менторске!консултације,!за!семинарске!часове,!за!полагање!специјалистичког!испита,!као!
и!за!припрему!и!одбрану!специјалистичког!рада.!
!
(2)!Висина!накнаде!одређује!се!одлуком!Савета.!
!
4)*Докторске*студије*и*докторска*дисертација*
Пријава'докторске'дисертације'изван'докторских'студија'
Члан!112.!
!
(1)! Право! на! пријаву! докторске! дисертације! имају! лица,! која! су! стекла! академски!
назив!магистра!правних!или!друштвених!наука!до!истека!рока!предвиђеног!законом.!!
!
(2)! Пријава! докторске! дисертације! врши! се! у! прописаној! форми! предвиђеној!
Правилником! о! оцени! и! одбрани! докторске! дисертације.! Предлог! теме! докторске!
дисертације!треба!да!садржи:!образложени!предмет!и!научни!циљ!рада,!основне!поставке!
од! којих! се! полази,! методе! које! ће! се! у! исраживању! примењивати,! попис! литературе,!
синопсис!рада,!као!и!исцрпну!биографију!и!бибиографију!објављених!радова!кандидата.!
!
(3)!Пријава!дисертације!прослеђује!се!Универзитету!на!одлучивање.!!
Припрема'и'одбрана'пројекта'докторске'дисертације'на'докторским'студијама'
Члан!113.!
(1)! У! првом! семестру! докторских! студија! у! сарадњи! са! наставником! или!
сарадником!кога!одреди!председник!Већа!за!постдипломске!студије!студент!докторских!
студија!припрема!пројекат!докторске!дисертације.!
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(2)! Пројекат! докторске! дисертације! треба! да! садржи:! образложени! предмет! и!
научни!циљ!рада,!основне!поставке!од!којих!се!полази,!методе!које!ће!се!у!истраживању!
примењивати! и! попис! литературе! која! ће! се! користити.! Пројекат! докторске! дисертације!
треба!да!буде!изложен!на!најмање!20.!страна.!
(3)!Студент!приступа!одбрани!пројекта!докторске!дисертације!у!другом!семестру.!
(4)! Студент! брани! пројекат! докторске! дисертације! пред! Комисијом! од! три!
наставника! коју! именује! веће! за! постдипломске! студије.! Сва! три! члана! комисије! морају!
имати! научно! звање! доктора! правних! наука! и! академско! звање! доцента,! ванредног! или!
редовног!професора!правног!Факултета.!!
(5)! Одбрана! пројекта! докторске! дисертације! оцењиваће! се! са! одбрањен/није!
одбрањен.!Ако!студент!не!одбрани!пројекат!докторске!дисертације!упућује!се!на!поновну!
израду,!с!тим!да!поновној!одбрани!не!може!приступити!пре!него!што!истекне!три!месеца!
од!претходне!неуспешне!одбране.!
(6)! Одбрањени! пројекат! докторске! дисертације! представља! основ! за! сумарни!
извештај! комисије! коју! именује! сенат! Универзитета! ради! оцене! о! испуњености! услова! и!
подобности!теме!докторске!дисертације.!!
Полагање'испита'
Члан!114.!
(1)! Студент! полаже! испите! на! докторским! студијама! појединачно,! после!
одслушане!наставе.!
(2)!Полагање!испита!ближе!се!одређује!Правилником!о!испитима!и!оцењивању!на!
испитима.!
!
Пријава'дисертације'
Члан!115.!
(1)! На! основу! утврђених! тематских! области! докторант! предлаже! сенату!
Универзитета,! преко! Већа! постдипломских! студија! Факултета! тему! докторске!
дисертације.!
(2)!Предлог!теме!докторске!дисертације!треба!да!садржи:!образложени!предмет!и!
научни!циљ!рада,!основне!поставке!од!којих!се!полази,!методе!које!ће!се!у!истраживању!
примењивати,! попис! литературе! коју! ће! кандидат! користити,! а! коју! је! прикупио! до!
подношења! пријаве,! синопис! рада,! као! и! исцрпну! научну! и! академску! биографију!
кандидата.!
(3)!Уз!предлог!теме!докторске!дисертације,!кандидат!подноси!диплому!о!стеченом!
академском!звању!магистра.!
!
Извештај'о'подобности'теме'и'испуњености'услова'за'припрему'дисертације'
Члан!116.!
(1)! Веће! постдипломских! студија! предлаже! сенату! Универзитета! да! именује!
комисију! од! три! члана! која! ће! припремити! извештај! о! томе! да! ли! пријављена! тема!
кандидата! испуњава! услове! да! буде! предмет! докторске! дисертације,! као! и! да! ли! сам!
кандидат!испуњава!те!услове.!
(2)!Ако!Сенат!не!прихвати!пријављену!дисертацију,!Веће!постдипломских!студија!
упућује!кандидата!на!подношење!новог!предлога.!

!

41!

Ментор'
Члан!117.!
(1)! На! предлог! докторанта,! Сенат! Универзитета! одређује! ментора! из! реда!
професора!из!научне!области!из!које!се!докторска!дисертација!припрема.!
(2)! Ментор! пружа! докторанту! помоћ! у! избору! методолошких! поступака,! избору!
литературе,!као!и!другим!радњама!којима!му!се!омогућује!успешан!рад!на!дисертацији.!
Поступак'са'докторском'дисертацијом'
Члан!118.!
(1)!!!Докторант!предаје!докторску!дисертацију!ментору.!
(2)!Ако!ментор!утврди!да!докторска!дисертација!испуњава!научне!и!методолошке!
захтеве,! подноси! предлог! Већу! постдипломских! студија! Факултета! да! оно! предложи!
Сенату!Универзитета!комисију!за!оцену!и!одбрану!докторске!дисертације.!
(3)! Ментор! може! предложити! докторанту! да! изврши! измене! у! докторској!
дисертацији.! Ако! докторант! не! прихвати! предлог! ментора,! он! подноси! захтев! Већу!
постдипломских! студија! да! се! образује! комисија! за! оцену! и! одбрану! докторске!
дисертације! (у! даљем! тексту:! комисија),! а! ако! Веће! не! прихвати! тај! предлог,! на! захтев!
кандидата! или! ментора,! предлаже! Сенату! Универзитета! да! одреди! једног! или! више!
професора!за!новог!ментора!или!менторе.!
!
Именовање'комисије'за'оцену'и'одбрану'
Члан!119.!
(1)! По! пријему! предлога! Већа! постдипломскиих! студија! из! ! члана! 118.! став! (2)!
Статута,! Сенат! Универзитета,! именује! комисију! за! оцену! и! одбрану! докторске!
дисертације.!
(2)!Комисија!се!састоји!од!најмање!три!наставника!и!истаживача!у!одговарајућем!
научном!звању,!од!којих!најмање!један!није!у!радном!односу!на!Факултету.!!
Подношење'извештаја'
Члан!120.!
(1)! Комисија! је! дужна! да! Сенату! Универзитета! поднесе! извештај! ! о! докторској!
дисертацији!!!у!року!од!30!дана!од!дана!именовања.!
(2)! Извештај! комисије! потписују! сви! чланови! комисије.! Ако! члан! комисије! има!
издвојено! мишљење,! то! мишљење! се! уноси! у! извештај! са! образложењем! на! који! се! део!
извештаја!издвојено!мишљење!односи.!
!
Одлучивање'о'извештају'
Члан!121.!
(1)! Сенат! Универзитета! разматра! извештај! комисије! и! на! основу! њега! доноси!
одлуку! да! докторску! дисертацију! одбије,! врати! докторанту! на! дораду! или! да! докторант!
приступи!одбрани!докторске!дисертације.!
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(2)!Одлука!Сената!Универзитета!је!коначна..!
(3)!По!прихватању!извештаја,!дисертација!и!извештај!стављају!се!на!увид!јавности!
најмање!10!дана!пре!одбране!докторске!дисертације.!
Одбрана'дисертације'
Члан!122.!
(1)! Јавна! одбрана! докторске! дисертације! обавља! се,! по! правилу,! пред! комисијом!
која! је! дала! оцену! дисертације,! а! изузетно,! из! оправданих! разлога! састав! комисије! може!
бити!измењен.!
(2)! Време! и! место! одбране! докторске! дисертације! објављују! се! на! огласној! табли!
Факултета!и!у!средствима!јавног!информисања.!
(3)!Пре!отварања!јавне!одбране!комисија!бира!председника.!Ментор!докторанта!не!
моче!да!буде!изабран!за!председника!комисије.!
(4)!Председник!комисије!отвара!јавну!одбрану,!даје!основне!биографске!податке!о!
докторанту!и!саопштава!!мишљење!комисије!о!докторској!дисертацији.!
(5)!Потом!се!даје!реч!кандидату!да!образложи!научне!закључке!до!којих!је!дошао,!
као!и!методе!које!је!користио!у!свом!раду.!
(6)! После! излагања! докторанта,! председник! даје! реч! члановима! комисије! да!
докторанту! поставе! питања,! дају! примедбе! и! сугестије,! као! и! да! затраже! допунска!
објашњења!о!ставовима!и!закључцима!који!се!у!докторској!дисертацији!заступају.!
(7)! У! одговорима! на! постављена! питања! докторант! треба! да! покаже! да! влада!
материјом!у!области!у!којој!брани!докторску!дисертацију!и!да!одбрани!научне!закључке!
до!којих!је!дошао.!
Оцена'
Члан!123.!
(1)! Одбрана! докторске! дисертације! се! оцењује! следећим! оценама:! „није!
одбранио/није! одбранила“! (5/10),! ! „одбранио/одбранила“! (6/10),! „одбранио/одбранила“!
(7/10),! „одбранио/одбранила“! (8/10),! ! „одбранио/одбранила! са! одликом“! (9/10),!
„одбранио/одбранила!са!одликом“!(10/10).!
(2)! Одлука! из! става! (1)! овог! члана! се! доноси! већином! укупног! броја! чланова! и!
јавно!се!саопштава!докторанту.!!
(3)! Одбраном! докторске! дисертације! лице! стиче! право! на! промоцију! у! научни!!
степен!доктора!!наука.!
(4)! Промоцију! доктора! наука! обавља! ректор! Универзитета,! у! складу! са! општим!
актима!Универзитета.**

!

VIII

ОСОБЉЕ*И*ЊИХОВ*ПОЛОЖАЈ*У*РАДУ*

Врсте'особља'
Члан!124.!
Факултет! има! наставно! и! ненаставно! особље,! у! одговарајућем! радноправном!
статусу.!

!
!

!
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1.*НАСТАВНО*ОСОБЉЕ*
Звања'
Члан!125.!
Наставно! особље! обавља! наставни! рад! у! звањима! наставника! и! сарадника,!
утврђеним!Правилником!о!организацији!и!систематизацији!послова.!

!
1)*Наставници*
Законско'звање'наставника'
Члан!126.!
(1)! Звање! наставника! по! закону! имају:! предавач,! професор! струковних! студија,!
доцент,!ванредни!професор!и!редовни!професор.!
(2)! Предавач! и! професор! струковних! студија! изводе! наставу! само! на! струковним!
студијама.!
(3)! Доцент,! ванредни! професор! и! редовни! професор! изводе! наставу! на! осталим!!
врстама!студија.!
Статутарно'звање'наставника'
Члан!127.!
Звање! наставника,! по! овом! Статуту,! имају:! предавач! страног! језика! и! виши!
предавач!страног!језика.!
Услови'за'избор'у'законско'звање'наставника'
Члан!128.!
(1)! У! звање! предавача! бити! може! изабрано! лице! које! има:! 1)! академски! назив!
мастера!или!стручни!назив!специјалисте!;!2)!способност!за!наставни!рад!
(2)! У! звање! професора! струковних! студија! може! бити! изабрано! лице! које! има:! 1)!
научни!назив!доктора!наука;!2)!способност!за!наставни!рад!
(3)! У! звање! доцента! може! бити! изабрано! лице! које! има:! 1)! научни! назив! доктора!
наука;! 2)! научне! и! стручне! радове! објављене! у! научним! часописима! и! зборницима! са!
рецензијама;!3)!способност!за!наставни!рад.!
(4)!У!звање!ванредног!професора!може!бити!изабрано!лице!које!има:!1)!услове!из!
става! 3.! овог! члана;! 2)! више! научних! радова! од! значаја! за! развој! науке! у! ужој! научној!
области! објављеним! у! међународним! или! водећим! домаћим! часописима! са! рецензијама;!
3)! оригинално! стручно! остварење! (пројект,! стручни! оригинални! методи! и! сл.),! односно!
руковођење! или! учешће! у! научним! пројектима;! 4)! објављени! уџбеник,! монографију,!
практикум! или! збирку! задатака! за! ужу! научну! област! за! коју! се! бира;! 5)! више! радова!
саопштених!на!међународним!или!домаћим!научним!скуповима.!
(5)! У! звање! редовног! професора! може! бити! изабрано! лице! које! има:! 1)! услове! из!
става!(4)!овог!члана;!2)!већи!број!научних!радова!који!утичу!на!развој!научне!мисли!у!ужој!
области,! објављених! у! међународним! или! водећим! домаћим! часописима! са! рецензијама;!
3)! већи! број! научних! радова! и! саопштења! изнетих! на! међународним! или! домаћим!
научним! скуповима;! 4)! објављени! уџбеник,! монографију! или! оригинално! стручно!

!
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остварење;! 5)! остварене! резултате! у! развоју! научноDнаставног! подмлатка! на! Факултету;!
6)! учешће! у! завршним! радовима! на! специјалистичким! и! дипломским! академским!
студијама.!

!

Услови'за'избор'у'стаутарно'звање'наставника'
Члан!129.!
(1)! У! звање! предавача! страног! језика! може! бити! изабрано! лице! које! има:! 1)!!!
одговарајуће!високо!образовање;!2)!објављене!стручне!и!научне!радове!у!области!за!које!
се!бира;!3)!способност!за!наставни!рад.!
(2)!У!звање!вишег!предавача!страног!језика!може!бити!изабрано!лице!које!има:!1)!
услове! из! става! (1)! овог! члана;! 2)! академски! назив! магистра! или! стручни! назив!
специјалисте.!

!
Конкурс'за'стицање'звања'и'заснивање'радног'односа'
Члан!130.!
(1)! ! Наставник! стиче! звање! и! заснива! радни! однос! у! поступку! конкурса,! који! за!
одређену!ужу!област,!расписује!Декан.!
(2)! ! Одлука! о! расписивању! конкурса! садржи:! 1)! назив! Факултета;! 2)! наставничко!
звање;!3)!услове!за!избор!у!звање;!4)!рок!за!подношење!пријаве;!5)!рок!за!одлучивање!о!
пријавама;!6)!друге!податке!од!значаја!за!наставни!рад.!
(3)! Конкурс! се! објављује! најкасније! шест! месеци! после! увођења! новог!
наставничког!радног!места,!односно!пре!истека!времена!за!које!је!наставник!биран.!

!
Комисија'за'спровођење'конкурса'
Члан!131.!
(1)! На! основу! одлуке! Декана,! НаставноDнаучно! веће! образује! комисију! за!
спровођење! конкурса! чији! чланови! морају! имати! најмање! исто! звање! као! и! звање! из!
објављеног!конкурса,!од!којих!је,!по!правилу,!најмање!један!из!уже!научне!области!за!коју!
се!кандидат!бира.!
(2)!!Комисија!је!дужна!да!у!року!од!60!дана!од!истека!рока!за!подношење!пријава,!
припреми!извештај!о!свим!учесницима!конкурса!и!достави!га!НаставноDнаучном!већу.!
(3)! Ако! комисија! не! поступи! у! складу! са! ставом! (1)! овог! члана,! НаставноDнаучно!
веће!образује!нову!комисију.!
(4)! Извештај! комисије! садржи:! 1)! преглед! пријава! које! су! неуредне! или!
неблаговремене,! односно! чији! су! подносиоци! захваћени! забраном! запошљавања! у!
академској! средини! (ако! их! има);! 2)! биографске! и! академске! податке! о! кандидатима! од!
значаја!за!оцену!испуњености!услова!по!објављеном!конкурсу;!3)!мишљење!о!наставном!и!
научном!раду!кандидата;!4)!извештај!комисије!ставља!се!на!увид!јавности!30!дана.!

!
!

!
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Одбацивање'пријава''
Члан!132.!
НаставноDнаучно!веће!одбацује!неуредне!и!неблаговремене!пријаве,!као!и!пријаве!
лица!којима!је!забрањен!наставни!рад.!

!
Утврђивање'предлога'
Члан!133.!

!(1)! Предлог! за! избор! између! кандидата! који! испуњавају! услове,! утврђује,! на!
основу! критеријума! одређених! законом,! НаставноDнаучно! веће,! на! седници! којој!
присуствује!најмање!две!трећине!чланова!који!имају!право!да!се!изјасне.!
(2)!При!утврђивању!предлога!изјашњавају!се!само!чланови!НаставноDнаучног!већа!
који!имају!исто!или!више!звање!од!звања!за!које!је!расписан!конкурс.!
!

Одлука'о'избору'
Члан!134.!
(1)! Одлуку! о! избору,! на! основу! утврђеног! предлога! доноси! надлежни! орган!
Универзитета.!
(2)!За!наставника!не!може!бити!изабрано!лице!које!није!предложено.!
(3)! Ако! предлог! не! буде! усвојен,! Веће! може! утврдити! нови! предлог! по! истом!
конкурсу,! ако! од! његовог! објављивања! није! прошло! више! од! шест! месеци! и! ако! је! на!
конкурсу!било!пријављено!више!кандидата!за!које!је!комисија!дала!позитивно!мишљење!
о!наставном!и!научном!раду.!
Заснивање'радног'односа'
Члан!135.!
(1)! Наставник! изабран! у! звање! предавача,! доцента! и! ванредног! професора,! стиче!
звање!и!заснива!радни!однос!на!период!од!пет!година.!
(2)! Наставник! изабран! у! звање! професора! струковних! студија! и! редовног!
професора,!стиче!звање!и!заснива!радни!однос!на!неодређено!време.!
(3)!Изабрани!наставник!заснива!радни!однос!уговором!о!раду.!

!
Гостујући'професор'
Члан!136.!
(1)! Факултет,! без! расписивања! конкурса,! може,! у! складу! са! Законом,! да! ангажује!
наставника! из! друге! самосталне! високошколске! установе! ван! територије! Републике,! у!
звању!гостујућег!професора.!
(2)! Уговор! о! ангажовању! за! извођење! наставе! закључују,! на! основу! одлуке!
НаставноDнаучног!већа!Факултета,!гостујући!професор!и!Декан!Факултета.!

!
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(3)! Гостујући! професор! може! да! учествује! у! извођењу! дела! наставе! на! одређеном!
предмету!или!у!оквиру!посебног!програма!образовања!и!усавршавања.!

!
Професор'емеритус'
Члан!137.!
(1)!У!настави!може!учествовати!пензионисани!редовни!професор,!коме,!у!складу!са!
Законом,!Универзитет!додели!звање!професора!емеритуса.!
(2)! Права! и! обавезе! професора! из! става! овог! члана,! утврђује! се! уговором! о!
ангажовању!у!настави,!који!се!закључује!са!Факултетом.!
Настава'ван'радног'односа'
Члан!138.!
Лице!са!стеченим!наставничким!звањем!може!учествовати!у!настави!по!уговору!о!
ангажовању!за!извођење!наставе,!који!на!основу!одлуке!НаставноDнаучног!већа,!закључи!
са! Факултетом! у! складу! са! прописима! о! обављању! привремених! и! повремених! послова!
или!допунском!раду!или!по!основу!ауторског!уговора.!

!
2)*Сарадници*
Звање'сарадника'
Члан!139.!
(1)!Звање!сарадника!су:!сарадник!у!настави!и!асистент.!
(2)!Сарадници!раде!по!упутствима!наставника.!

!
Сарадник'у'настави'
Члан!140.!
(1)! За! сарадника! у! настави! може! бити! изабран! дипломирани! правник! који! је:! 1)!
завршио!студије!првог!степена!са!укупном!просечном!оценом!најмање!осам!(8),!2)!уписао!
специјалистичке! студије,! 3)! остварио! најмање! једногодишње! искуство! у! одговарајућој!
правничкој!професији.!
(2)! Сарадник! у! настави! учествује! у! припреми! и! извођењу! наставе! првог! степена!
као!приказивач,!показивач,!објашњивач!и!демонстратор!практичних!знања!и!вештина.!
(3)! Са! сарадником! у! настави! Декан,! на! основу! одлуке! НаставноDнаучног! већа,!
закључује!уговор!о!ангажовању!за!извођење!наставе,!у!складу!са!прописима!о!обављању!
привремених!и!повремених!послова!или!допунском!раду.!
(4)! Уговор! из! претходног! члана! закључује! се! на! период! од! годину! дана,! уз!
могућност! продужења! уговора,! најдуже! до! краја! школске! године! у! којој! се! студије!
завршавају.!

!

!
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Асистент'
Члан!141.!

!(1)! За! асистента! може! бити! изабран! студент! докторских! студија:! који! је! студије!
првог! и! другог! степена! завршио! са! укупном! просечном! оценом! најмање! осам! (8),! који!
поседује!способности!за!наставни!рад.!
(2)! Под! условима! из! става! (1)! овог! члана! Факултет! може! изабрати! у! звање!
асистента!и!магистра!наука!коме!је!прихваћена!тема!докторске!дисертације.!
(3)! Асистент! учествује! у! извођењу! наставе! првог! ! и! другог! степена,! и! то:!
одржавањем! вежби,! пружањем! помоћи! студентима! у! учењу,! пропитивањем! и! другим!
начинима!провере!знања!студената!и!обављањем!других!послова!од!значаја!за!наставни!
рад!по!налогу!наставника.!
(4)! Асистент! заснива! радни! однос! уговором! о! раду,! који! на! основу! одлуке!
НаставноDнаучног!већа,!закључује!са!Факултетом!на!период!од!три!године,!са!могућношћу!
продужења!на!још!три!године.!
(5)! Истеком! рока! из! става! (3)! овог! члана,! асистенту! престаје! радни! однос! ако! не!
оконча!докторске!студије.!
3)*Сметње*за*стицање,*односно*вршење*звања*
Забрана'стицања'звања'
Члан!142.!
Лице! које! је! правоснажном! пресудом! осуђено! за! кривично! дело! против! полне!
слободе,!фалсификовања!јавне!исправе!коју!издаје!високошколска!установа,!или!примање!
мита! у! обављању! послова! у! високошколској! установи,! не! може! стећи! звање! наставника,!
односно!сарадника.!
Забрана'вршења'звања'
Члан!143.!
(1)!Ако!је!лице!из!члана!142.!већ!стекло!академско!звање,!Декан!Факултета,!доноси!
решење!о!забрани!даљег!обављања!послова!наставника,!односно!сарадника.!
(2)! Даном! достављања! решења! из! става! (1)! овог! члана,! радни! однос! наставника,!
односно!сарадника!престаје!по!сили!закона.!
(3)!Даном!достављања!решења!из!става!(1)!овог!члана,!престаје!важност!и!сваког!
другог!уговора!о!ангажовању!за!извођење!наставе.!
*
2.*НЕНАСТАВНО*ОСОБЉЕ*
Занимања'
Члан!144.!
Ненаставно!особље!обавља!стручне,!административне,!техничке,!помоћне!и!њима!
сличне!послове!у!одговарајућим!занимањима.!

!
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Услови'за'рад'
Члан!145.!
Послови! и! услови! за! рад! ненаставног! особља! утврђује! се! Правилником! о!
организацији!и!систематизацији!послова.!

!
3.*РАДНОПРАВНИ*СТАТУС*
Режим'рада'
Члан!146.!
Наставно!и!ненаставно!особље!Факултета!остварују!права,!обавезе!и!одговорности!
по! општим! прописима! којим! је! уређен! рад,! ако! посебним! прописима! којим! је! уређено!
високо!образовање!није!другачије!одређено.!

!

Органи'одлучивања'
Члан!147.!
(1)!О!појединачним!правима,!обавезама!и!одговорностима!особља!одлучује!Декан!
Факултета,!ако!законом,!односно!Статутом!није!другачије!одређено.!
(2)!О!појединачним!правима,!обавезама!и!одговорностима!Декана,!одлучује!Савет.!

!

Рад'у'другој'високошколској'установи'
Члан!148.!
(1)!Наставник,!односно!сарадник!Факултета,!може!бити!радно!ангажован!у!другој!
високошколској!установи!само!уз!претходно!одобрење!НаставноDнаучног!већа.!
(2)!Одобрење!се!издаје!на!писани!захтев!наставника,!односно!сарадника,!ако!рад!у!
другој!установи!не!угрожава!интересе!наставе!на!Факултету.!
(3)! Одобрење! из! става! (1)! овог! члана! није! потребно! за! ангажовање! на!
високошколској!установи!у!саставу!Универзитета!Унион.!

!

Плаћено'одсуство'
Члан!149.!
Наставнику,! после! пет! година! рада! проведених! на! Факултету,! Декан! може!
одобрити! плаћено! одсуство! у! трајању! до! једне! школске! године,! ради! стручног,! односно,!
научног!усавршавања,!ако!је!обезбеђена!замена!у!извођењу!наставе.!

!
!

!

49!

Продужење'статуса'
Члан!150.!
Наставнику,!односно!сараднику!на!одслужењу!војног!рока,!породиљском!одсуству!
и! одсуству! ради! неге! детета,! одсуства! ради! посебне! неге! детета! или! друге! особе,! или!
боловању!дужем!од!шест!месеци,!изборни!период!и!радни!однос!се!продужава!за!то!време.!
Престанак'и'продужење'радног'века'
Члан!151.!

!!

(1)!Наставнику!престаје!радни!однос!на!крају!школске!године!у!којој!је!навршио!65!
година!живота!и!најмање!15!година!стажа!осигурања.!
(2)! Наставнику! из! става! 1.! овог! члана! може! бити! продужен! радни! однос! до! три!
школске!године,!ако!НаставноDнаучно!веће!оцени!да!је!то!у!интересу!наставе.!
(3)! Решење! о! продужењу! радног! века! доноси,! на! основу! оцене! из! става! 2.! овог!
члана,!Декан!Факултета.!

!
Положај'пензионисаног'наставника'
Члан!152.!
(1)!Наставник!коме!је!престао!радни!однос!због!одласка!у!пензију,!задржава!звање!
које!је!имао!у!тренутку!пензионисања.!
(2)! Наставник! из! става! (1)! овог! члана,! задржава,! ако! жели,! преузете! обавезе! на!
мастер! и! докторским! студијама! као! ментор! или! члан! комисије! у! поступку! израде! и!
одбране!завршног!рада!до!окончања!тог!поступка,!а!најдуже!још!две!школске!године.!
(3)! На! основу! одлуке! НаставноDнаучног! већа,! наставник! из! става! (1)! овог! члана,!
може! изводити! све! облике! наставе! на! мастер! и! докторским! студијама! и! бити! члан!
комисије! у! поступку! израде! и! одбране! завршних! радова,! односно! дисертација! на! тим!
студијама,!најдуже!још!две!школске!године.!

!
!

IX

ПРОГРАМИ*ОБРАЗОВАЊА*ТОКОМ*ЧИТАВОГ*ЖИВОТА*

Програми'образовања'током'читавог'живота'
Члан!153.!

!
(1)! Факултет! може,! самостално! или! у! сарадњи! са! другим! образовним! и! другим!
организацијама! и! установама! да! реализује! програме! образовања! током! читавог! живота,!
ван!оквира!студијских!програма!за!које!је!акредитован.!
(2)! Програм! из! става! (1)! овог! члана! може! похађати! лице! са! претходно! стеченим!
најмање!средњим!образовањем.!
(3)! Програми! се! реализују! путем! курсева,! семинара,! радионица,! стручних! и!
научних! Саветовања,! округлих! столова! и! других! облика! усавршавања,! на! којима! се!
полазници! упознају! са! појединим! областима! струке! и! науке! ради! проширивања! и!
продубљивања!стеченог!знања!и!успешног!рада!у!пракси.!

!
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(4)! Услови,! начин! и! поступак! реализације! програма! образовања! током! читавог!
живота!уређује!се!општим!актом!који!доноси!НаставноDнаучно!веће.!!
(5)! У! оквиру! образовања! током! читавог! живога,! Факултет! може! да! омогући!
полагање!појединих!делова!програма!мастер!или!специјалистичких!студија,!уз!издавање!
цертификата! о! положеним! појединим! испитима! из! одговарајућег! програма! који! се! могу!
признати! на! мастер! или! специјалистичким! студијама,! ако! се! лице! које! их! је! положило!
упише!на!ове!студије.!!

!

X

ЈЕДИНИЦЕ*ФАКУЛТЕТА*

Организационе'јединице'
Члан!154.!
(1) Делатност! Факултета! обавља! се! кроз! организационе! јединице! које! чине!
запослени!и!лица!ангажована!по!другом!основу!у!оквиру!делатности!Факултета.!
(2) Факултет!има:!
1) наставноDнаучну!јединицу;!
2) научноDистраживачку!јединицу;!
3) библиотеку;!
4) ваннаставну!јединицу.!

!

1. Наставноjнаучна*јединица*
Састав'НаставноMнаучне'јединице'
Члан!155.!
(1) НаставноDнаучну! јединицу! чине! сва! лица! која! непосредно! изводе! наставу! –!
запослени!или!лица!ангажована!по!основу!уговора!којим!се!не!заснива!радни!однос.!
(2) НаставноDнаучна!јединица!може!бити!организована!у!катедре.!
(3) Ако! катедре! нису! формиране,! сва! лица! ангажована! на! непосредном! извођењу!
наставе!чине!НаставноDнаучну!јединицу.!
Руковођење'НаставноMнаучном'јединицом'
Члан!156.!
(1) НаставноDначном!јединицом!руководи!Декан.!
(2) Радом!катедре!руководи!шеф!катедре.!
Основна'правила'о'катедрама'
Члан!157.!
(1) Катедре!се!организују!за!више!сродних!предмета!студија!првог!степена.!
(2) Једно!лице!може!бити!у!више!катедри.!
(3) Шефа! катедре! именује! и! разрешава! Декан! на! период! од! две! године! из! реда!
ванредних!или!редовних!професора.!
(4) Једно!лице!може!бити!шеф!само!једне!катедре.!

!
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Делокруг'катедре'
Члан!158.!
Катедра:!
1) предлаже!студијски!програм!студија!првог!степена;!
2) стара!се!о!организовању!и!извођењу!свих!облика!наставе;!
3) уједначава! методолошке! критеријуме! и! педагошке! методе! за! остваривање!
програма!студија;!
4) разматра!и!предлаже!литературу!из!предмета!у!саставу!катедре;!
5) даје!мишљење!о!програму!научног!истраживања!и!о!научним!радовима!лица!из!
састава!катедре;!
6) врши! и! друге! послове! у! складу! са! законом! и! општима! актима! Факултета!
поводом!организовања!наставе!из!предмета!у!саставу!катедре.!

!

Послови'катедри'до'њиховог'формирања'
Члан!159.!
(1) Ако! катедре! нису! формиране,! послови! из! делокруга! катедре! организују! се! за!
сваки!предмет,!а!врше!их!лица!непосредно!ангажована!у!извођењу!свих!облика!наставе!на!
том!предмету.!
(2) Послове!шефа!катедре!врши!носилац!предмета.!
(3) Носилац! предмета! је! наставник! са! највишим! звањем! на! том! предмету,! а! ако!
има!више!наставника!у!истом!звању,!наставник!који!је!раније!изабран!у!то!звање.!

!
2. Научноjистраживачка*јединица*
Састав'и'рад'научноMистраживачке'јединице'
Члан!160.!
(1) НаучноDистраживачку! јединицу! чине! наставници! и! сарадници! са! научним!
степеном! магистра! наука,! односно! мастера,! доктора! наука,! доктора! филозофије! и!
наставници!језика.!
(2) НаучноDистраживачка! јединица! ради! у! групама,! комисијама! и! другим!
облицима! организовања! који! се! формирају! поводом! рада! на! одређеном! научноD
истраживачком!пројекту.!
(3) Састав!групе,!комисије,!односно!другог!облика!организовања!одређује!Декан!и!
именује!руководиоца.!

!

Библиотека*
Делокруг'библиотеке'
Члан!161.!
Библиотека! обавља! послове! формирања! и! чувања! библиотечког! фонда,!
евиденције! о! књигама! и! другим! библиотечким! јединицама,! омогућавање! коришћења!

!
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библиотечког! материјала,! сарадње! са! другим! библиотекама! и! друге! уобичајене! послове!
библиотеке.!
Руковођење'радом'библиотеке'
Члан!162.!
(1) Радом!библиотеке!руководи!управник!библиотеке.!
(2) Декан!може!да!формира!библиотечки!одбор.!
(3) Одлуком! о! формирању! библиотечког! одбора! одређује! се! његов! делокруг,!
односно!овлашћења!и!обавезе.!

!
Општи'акт'о'раду'библиотеке'
Члан!163.!
Рад! библиотеке! ближе! се! уређује! Правилником! о! раду! библиотеке! који! доноси!
Савет.!
!
!
3. Ваннаставна*јединица**
Састав'ваннаставне'јединице'
Члан!164.!

*

Ваннаставну!јединицу!Факултета!чине:!
1) студентска!служба;!
2) служба!за!опште!и!кадровске!послове;!
3) служба!за!економскоDфинансијске!послове.!

Руковођење'радом'ваннаставне'јединице'
Члан!165.!
(1) Радом!служби!ваннаставне!јединице!руководи!Секретар!Факултета,!у!складу!са!
инструкцијама!Декана.!
(2) Ради! успешног! извршавња! послова! Декан! може! да! одреди! да! свака! служба! из!
састава!ваннаставне!јединице!има!руководиоца!службе.!
!
Делокруг'ваннаставне'јединице'
Члан!166.!
(1) Ваннаставна!јединица!обавља!административне,!финансијске!и!друге!помоћне!
послове!ради!обезбеђења!услова!за!извођење!наставе.!!

!
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(2) Студентска! служба! обавља! послове! као! што! су:! упис! студената,! издавање!
потврда! и! уверења! о! статусном! положају! студента,! пријем! испитних! пријава,! вођење!
евиденција!о!статусном!положају!студената!и!друге!сличне!послове.!
(3) Служба!за!опште!и!кадровске!послове!обавља!послове!као!што!су:!обезбеђење!
просторија! Факултета,! одржавање! техничке! исправности! и! одржавање! хигијене! у!
пословним! просторијама,! вођење! евиденција! о! запосленима,! административни! послови!
за! потребе! органа! Факултета,! пријем! и! експедиција! поште,! вођење! евиденција! и! други!
слични!послови.!
(4) Служба!за!економскоDфинансијске!послове!обавља!послове!као!што!су:!вођење!
пословних! књига! Факултета,! обрачун! и! исплата! зарада,! плаћања,! праћење! стања! на!
рачуну! и! стања! имовине! Факултета,! издавање! одговарајућих! потврда! и! уверења! и! друге!
сличне!послове.!
!
Заједничко'организовање'послова'ваннаставне'јединице'
Члан!167.!
(1) Послови! ваннаставне! јединице! могу! се! организовати! заједно! са! другим!
факултетима,!односно!правним!лицима.!
(2) Декан! одлучује! о! организовању! послова! ваннаставне! јединице! са! другим!
правним!лицима.!

!
!

XI

КРАТКОРОЧНО*И*ДУГОРОЧНО*ПЛАНИРАЊЕ*

Обавеза'краткорочног'и'дугорочног'планирања'
Члан!168.!
(1) Факултет!има!краткорочни!и!дугорочни!план!рада.!
(2) Дугорочни! план! рада! доноси! се! за! период! од! 10! година,! а! краткорочни! за!
период!од!две!године.!
(3) План! рада! почиње! да! важи! 01.! јануара,! а! престаје! да! важи! истеком!
одговарајућег!броја!година.!
(4) Факултет! може! да! донесе! и! средњорочни! план! рада! за! период! од! пет! година,!
као!и!планове!за!други!период.!

!

Подаци'за'израду'краткорочног'и'дугорочног'плана'
Члан!169.!
(1) Планови! се! доносе! на! основу! анализе! унутрашњих! и! спољашњих! чинилаца,!
имајући! у! виду! да! остварење! основних! образовних! циљева! има! приоритет! над! другим!
циљевима.!
(2) Ради! прикупљања! података! и! њихове! анализе,! Декан! може! да! ангажује! лице!
које!је!стручно!за!ту!врсту!послова.!

!
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Садржина'дугорочног'плана'
Члан!170.!
(1) Дугорочни!план!нарочито!садржи:!
− Циљеве!чија!се!реализација!очекује!у!периоду!важења!плана;!
− Средства!Факултета,!изворе!прихода,!опрему!и!друга!добра!чија!се!набавка!
планира,!а!нарочито!развој,!увођење!нових!средстава!у!настави;!
− Решења!за!пословни!простор!у!коме!се!обавља!делатност;!
− Очекивани! број! студената! на! свим! нивоима! студија,! односно! полазника!
других!облика!образовања;!
− Очекивано!повећање!библиотечког!фонда,!
− Број!и!структуру!запослених,!а!нарочито!наставног!особља;!
− Мере!за!снижавање!трошкова!пословања;!
− Повезивање!са!високошколским!установама!у!земљи!и!иностранству;!
− Улагања!у!даље!усавршавање!наставног!и!ненаставног!особља;!
− Управљање! ризицима! –! методе! праћења! пословних! ризика,! њихове!
идентификације!и!отклањања;!
− Улагања! у! циљу! очувања! вредности! имовине! Факултета,! као! што! су:!
куповина! хартија! од! вредности,! улагања! у! основни! капитал! привредних!
друштава;!
− Развој!информатичке!подршке;!
− Развој!интерне!ревизије;!
− Мере!за!побољшање!наплате!потраживања;!
− Мере! за! успостављање! система! самовредновања,! његово! праћење! и!
побољшање;!
− Мере!за!побољшање!квалитета!уџбеника;!
− Мере! за! успостављање,! односно! одржање! научноDистраживачке!
делатности.!
(2) Дугорочним! планом! могу! бити! одређени! и! носиоци! остваривања! појединих!
циљева,!односно!функција.!

!

Садржина'краткорочног'плана'
Члан!171.!
(1)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

!

Краткорочни!план!садржи!нарочито:!
Циљеве!чија!се!реализација!очекује!у!периоду!важења!плана;!
Средства!Факултета,!изворе!прихода,!опрему!и!друга!добра!чија!се!набавка!
планира,!а!нарочито!развој,!увођење!нових!средстава!у!настави;!
Очекивани!број!студената!у!годинама!важења!плана;!
Мере! за! повећање! библиотечког! фонда! и! издвојена! средства! за! набавку!
књига;!
Потребе! за! пријемом! у! радни! однос,! односно! ангажовањем! по! другом!
основу;!
Трошкове!пословања!које!би!требало!смањити;!
Очекивања! повезивања! са! високошколским! установама! у! земљи! и!
иностранству;!
Издвојена!средства!за!усавршавање!наставног!и!ненаставног!особља;!
Идентификоване!ризике!и!мере!за!њихово!отклањање;!
Могућа!улагања!у!циљу!очувања!вредности!имовине!Факултета;!
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Развој!информатичке!подршке;!
Функционисање! система! самовредновања,! праћење! резултата! и! њихова!
употреба;!
− Мере!у!области!научноDистраживачке!делатности.!
(2) Краткорочним!планом!могу!бити!одређени!и!носиоци!остваривања!појединих!
циљева,!односно!функција.!
−
−

!

Поступак'усвајања'дугорочног'плана'
Члан!172.!
(1) Декан! израђује! нацрт! дугорочног! плана! најкасније! до! краја! септембра! текуће!
године!и!доставља!га!НаставноDнаучном!већу!ради!утврђивања!предлога.!
(2) Нацрт! дугорочног! плана! мора! бити! доступан! јавности! најмање! 30! дана! пре!
разматрања!на!седници!НаставноDнаучног!већа.!
(3) НаставноDнаучно! веће! утврђује! предлог! дугорочног! плана! и! доставља! га!
Савету!на!усвајање!најкасније!до!краја!новембра!текуће!године.!!
(4) Дугорочни!план!доноси!Савет,!најкасније!до!краја!децембра.!
(5) Дугорочни! план! почиње! да! важи! од! 01.! јануара! наредне! године! у! односу! на!
годину!доношења.!
(6) Дугорочни!план!се!по!усвајању!објављује!на!огласној!табли!Факултета!и!путем!
сајта!Факултета,!а!по!потреби!чини!доступним!јавности!и!на!други!начин.!

!
Поступак'усвајања'краткорочног'плана'
Члан!173.!
(1)!Декан!израђује!предлог!краткорочног!плана!најкасније!до!краја!октобра!текуће!
године!и!доставља!га!НаставноDнаучном!већу!на!мишљење.!
(2)!По!прибављеном!мишљењу!НаставноDнаучног!већа,!Савет!доноси!краткорочни!
план,!најкасније!до!краја!децембра!текуће!године.!
(3)!Краткорочни!план!почиње!да!важи!од!01.!јануара!наредне!године!у!односу!на!
годину!доношења.!
(4)! Краткорочни! план! објављује! се! на! огласној! табли! Факултета! и! путем! сајта!
Факултета,!а!по!потреби!чини!доступним!јавности!и!на!други!начин.!

!
Извештај'о'остваривању'краткорочног'и'дугорочног'плана'
Члан!174.!
(1)!Годишњи!извештај!садржи!и!анализу!остваривања!краткорочног!и!дугорочног!
плана!за!годину!за!коју!се!извештај!сачињава.!!
(2)!Резултати!анализе!остваривања!краткорочног!и!дугорочног!плана!објављују!се!
на! начин! предвиђен! за! објављивање! краткорочног! и! дугорочног! плана,! непосредно! уз!
планове.!

*

!
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XII

ЕВИДЕНЦИЈЕ*И*ЈАВНЕ*ИСПРАВЕ*

Евиденције'
Члан!175.!

!

(1)! У! обављању! образовне! делатности! Факултет! води:! матичну! књигу! студената!
(за!студије!првог,!другог!и!трећег!степена),!евиденцију!о!издатим!дипломама!и!додацима!
диплома!и!записник!о!полагању!испита.!
!
(2)!Матична!књига!студената!трајно!се!чува,!а!евиденција!о!издатим!дипломама!и!
додацима! диплома! и! записник! о! полагању! испита! чувају! се! у! роковима! утврђеним!
законом.!
!
(3)! Евиденција! се! води! на! српском! језику,! ћириличним! писмом,! на! обрасцима!
прописаним!у!складу!са!законом,!паралелно!се!може!водити!и!у!електронском!облику.!!
(4)!Када!се!настава!изводи!на!страном!језику,!у!складу!са!Статутом,!евиденција!се!
води!и!на!том!језику.!
!
(5)!Подаци!из!евиденција!користе!се!за!потребе!обављања!делатности!Факултета!и!
обављање!законом!утврђених!послова!министарства!надлежног!за!просвету.!

!

Јавне'исправе'
Члан!176.!

!

(1)! На! основу! података! из! евиденција! Факултет! издаје! јавне! исправе,! и! то:!
студентску! књижицу! (индекс),! диплому! о! стеченом! високом! образовању! и! додатак!
дипломи,! диплому! о! стручном! називу! специјалисте,! диплому! о! академском! називу!
магистра!наука!и!диплому!о!научном!називу!доктора!наука.!
!
(2)! Факултет! издаје! јавне! исправе! на! српском! језику,! ћириличним! писмом,! а!
диплома! о! стеченом! високом! образовању! и! додатак! дипломи! издају! се! и! на! енглеском!
језику.!
!
(3)!На!захтев!студента!диплома!и!друга!исправа!издаће!се!истовремено!и!на!једном!
од! језика! и! писама! припадника! националних! мањина,! односно! латиничним! писмом,! у!
складу!са!законом.!
!
(4)!Када!се!настава!изводи!на!страном!језику,!Факултет!издаје!јавне!исправе!и!на!
том!језику.!
!
(5)! Студентску! књижицу! (индекс)! потписује! Декан! или! продекан! Факултета,! а!
диплому!о!стручном!називу!специјалисте!потписује!Декан!Факултета.!
!
(6)! Диплому! о! стеченом! високом! образовању! и! додатак! дипломи,! диплому! о!
академском!називу!магистра!и!диплому!о!научном!називу!доктора!наука!потписују!Декан!
Факултета!и!ректор!Универзитета.!

!

Уверење'и'диплома'специјалисте'
Члан!177.!

!

(1)!После!одбране!специјалистичког!рада!и!по!уплати!трошкова!за!израду!уверења!
и!дипломе,!Факултет!издаје!уверење!о!специјализацији,!најкасније!15!дана!од!дана!уплате!
трошкова.!
!
(2)! Факултет! је! дужан! да! студенту! изда! специјалистичку! диплому! у! року! од! шест!
месеци!од!издавања!уверења!из!става!(1)!овог!члана.!

!
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!
(3)! У! диплому! се! уноси! и! стручни! назив! специјалисте! струковних,! односно!
академских!студија!са!назначењем!области!специјалистичких!студија.!

!

Замена'јавне'исправе'
Члан!178.!

!

(1)! Факултет! издаје! нову! јавну! исправу! после! проглашења! јавне! исправе!
неважећом!у!„Службеном!гласнику!Републике!Србије“,!на!основу!података!из!евиденције.!
!
(2)! Решење! о! проглашењу! јавне! исправе! неважећом! доноси! Декан! Факултета! на!
захтев!и!о!трошку!лица!које!нема!јавну!исправу.!!!
!
(3)!Јавна!исправа!из!става!1.!овог!члана!има!значај!оригиналне!јавне!исправе!и!на!
њу!се!ставља!назнака!да!се!ради!о!новој!јавној!исправи!која!је!издата!после!проглашења!
оригинала!јавне!исправе!неважећим.!
!
(4)!У!случају!када!је!евиденција!и!архивска!грађа!уништена!или!нестала,!Факултет!
издаје!о!томе!потврду!лицу!које!је!стекло!образовање!на!Факултету!а!нема!јавну!исправу.!

!

Оглашавање'ништавим'
Члан!179.!

!

(1)! Диплому,! односно! додатак! дипломи,! Факултет! оглашава! ништавим:! 1)! ако! је!
потписана! од! неовлашћеног! лица;! 2)! ако! ималац! дипломе! није! испунио! све! испитне!
обавезе!на!начин!и!по!поступку!утврђеним!законом!и!студијским!програмом!Факултета.!
(2)!Диплома!о!стеченом!називу!магистра!оглашава!се!ништавом!ако!се!утврди!да!
завршни!рад!није!резултат!самосталног!рада!кандидата.!
(3)!Диплома!о!стеченом!научном!називу!доктора!наука!оглашава!се!ништавом!ако!
се!утврди!да!докторска!дисертација!није!оригиналан!научни!рад!кандидата.!
(4)!Поступак!за!оглашавање!дипломе!ништавом!у!случајевима!из!ст.!(2)!и!(3)!овог!
члана! покреће! Декан! Факултета! на! основу! предлога! Већа! и! именује! комисију! од! пет!
чланова!за!припремање!извештаја!о!томе.!!
(5)!На!основу!извештаја!комисије!из!става!(4)!овог!члана,!Декан!Факултета!доноси!
одлуку!о!томе!да!ли!диплому!треба!огласити!ништавом!или!не.!

!

!

XIII

ПРЕЛАЗНЕ*И*ЗАВРШНЕ*ОДРЕДБЕ*

Формирање'и'рад'катедри'
Члан!180.!
Ако! НаставноDнаучно! веће! формира! катедре,! одлуком! о! формирању! катедри!
одређује!се!рок!за!доношење!правилника!о!раду!катедри.!
'

!
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Испитни'рокови'
Члан!181.!
Изузетно! од! одредбе! члана! 93.! став! 1.! овог! статута,! истпитни! рокови! у! школској!
2012/2013.! години! су:! јануарскоDфебруарски,! априлски,! јунски,! септембарски,!
септембарски! 2! и! октобарски! испитни! рок,! а! у! школској! 2013/2014.! години:! јануарскоD
фебруарски,!јунски,!септембарски,!септембарски!2!и!октобарски!испитни!рок.!!
!
Престанак'рада'оснивачког'Савета'
Члан!182.!
Ступањем! на! снагу! овог! статута! престаје! се! радом! Оснивачки! савет,! као! и! сви!
органи!Факултета!предвиђени!оснивачким!актом,!ако!нису!предвиђени!Статутом.!
!
Именовање'чланова'Већа'за'постдипломске'студије'
Члан!183.!
Чланови!Већа!за!постдипломске!студије!именоваће!се!у!року!од!три!месеца!од!дана!
ступања!на!снагу!Статута.!
!
Однос'Статута'и'оснивачког'акта'
Члан!184.!
(1) Одредбе!оснивачког!акта!које!нису!у!сагласности!са!одредбама!овог!статута!не!
примењују!се.!
Ступање'на'снагу'
Члан!185.!
Статут! ступа! на! снагу! осмог! дана! од! дана! објављивања! на! огласној! табли!
Факултета.!
!
!
Председник!Савета,!
Доц.!др!Саша!Гајин!
!
!
Објављено!на!огласној!табли!Факултета,!!
дана!02.07.2013.!године.!
Секретар,!Јелена!Лончар!!
!

!
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Основни!задаци&и"циљеви"Факултета!
!
ОСНОВНИ!ЗАДАТАК!ФАКУЛТЕТА!
*
Основни* задатак* који! Факултет! поставља! у! свом! раду! је! да! припреми! студенте! да!
постану! одговорни! професионалци! у! обављању! својих! послова,! лидери! у! обављању!
правних!послова,!у!пословном!окружењу,!државним!органима!и!у!приватном!животу,!као!
и!да!учествују!у!изграђивању!права!и!правних!институција!у!друштву.!
Верујемо! да! темељ! за! остваривање! овог! задатка! представљају! пажљиво! сачињени!
студијски! програми! основних! академских,! специјалистичких,! мастер! и! докторских!
студија,! у! оквиру! којих! се! изучавају! различите! дисциплине! потребне! не! само! да! би! се!
разумело! право! и! његова! улога! у! друштву,! већ! и! да! би! се! код! студената! развиле!
способности!критичог!размишљања!и!дискусије.!У!настави!се!подстиче!истраживачки!дух!
студената,! а! сви! облици! наставних! активности! су! организовани! тако! да! провоцирају!
њихов!интелектуални!потенцијал.!
Висококвалитетну! и! модерну! наставу! на! Факултету,! поред! квалитетног! студијског!
програма! који! се! перманентно! иновира! и! хармонизује! са! одговарајућим! студијским!
програмима! у! Европи! и! свету,! обезбеђују! компетентни! наставници! и! сарадници! који! су,!
по! правилу,! доказани! стручњаци! у! неколико! области! права! и/или! су! се! бавили! правном!
праксом.!

!

!

!
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ОСНОВНИ!ЦИЉ!ФАКУЛТЕТА!
*
Основни* циљ* Факултета!јесте!да!постане!академски!центар,!који!ће!бити!познат!како!у!
националним,! тако! и! у! међународним! оквирима! по! високом! квалитету! наставе! и!
научноистраживачког!рада,!и!који!је!активан!у!процесу!развоја!Србије!и!региона.!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! посвећен! је! неговању! академских! и! научних!
слобода.! У! свакодневном! раду! Факултета! подстиче! се! размена! мишљења! и! идеја,! и!
култура!научног!рада!међу!особљем!и!студентима,!а!резултати!тих!активности!видљиви!
су! нарочито! кроз! редовно! издавање! уџбеника,! научних! монографија! и! других!
публикација.!
У! циљу! пружања! одговарајућих! услова! рада! наставном! особљу! и! студентима,! на!
Факултету! се! нарочита! пажња! поклања! ефикасности! рада! пратећих! служби,! нарочито!
библиотеке,! студентска! службе,! скриптарнице! и! рачунарске! лабораторије! и! употреби!
савремених!наставноDтехничких!средстава!и!софтвера.!

!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!
!
!
!
!
!
Плански$акти!
• ГОДИШЊИ!ПЛАН!ЗА!2013.!ГОДИНУ!
• СРЕДЊЕРОЧНИ!ПЛАН!ЗА!ПЕРИОД!ОД!2013D2018.!ГОДИНУ!
• ДУГОРОЧНИ!ПЛАН!ЗА!ПЕРИОД!ОД!2008D2018.!ГОДИНУ!
!

!

!
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*
ЗАЈЕДНИЧКИ*ЕЛЕМЕНТИ*
*
I.

УВОД*

!
Полазећи!од!циљева!оснивања,!најпре!Факултета!за!пословно!право!у!Београду,!а!
потом! Правног! факултета! Универзитета! Унион! у! Београду,! онако! како! су! ти! циљеви!
формулисани! у! Елаборату! о! оправданости! оснивања! ове! институције,! а! нарочито! од!
следећих!констатација!и!циљева:**
1.!У!време!оснивања!Факултета,!поред!државних!универзитета,!у!Србији!постојао!
је! један! приватни! универзитет.! Право! се! у! то! време! (2001.! године)! изучавало! на! пет!
државних!правних!факултета!а!ни!на!једном!приватном.!
2.!Студије!на!правним!факултетима!данас!се!карактеришу:!
а)!преовлађујућим!старомодним!облицима!наставе!у!којима!су!преовлађивала!а!и!
још! преовлађују! преовлађују! предавања! еx! цатхедра! са! изузетно! великим! бројем!
студената;!
б)! спорим! прилагођавањем! тадашњих! студијских! програма,! савременим! правним!
потребама!и!дисциплинама;!
в)!непостојањем!правној!пракси!прилагођене!специјализације;!
г)!хијерархијским!персоналним!односима!на!катедрама!и!предметима.!
д)! повећањем! броја! правних! факултета,! као! и! броја! одељења! која! отварају! како!
државни,!тако!и!приватни!факултети!по!градовима!у!Србији,!без!акредитације!и!дозволе,!
чиме! је! појачана! конкуренција,! а! смањен! квалитет! студија.! Због! тога! је! смањен! број!
студената!који!конкуришу!за!упис!на!правним!факултетима,!а!факулети!се!надмећу,!не!
квалитетом! знања! које! нуде! студентима,! већ! лакоћом! студирања.! Државни! правни!
факултети,! по! правилу,! уписују! већи! број! студената! у! статусу! самофинансирајућих! од!
оних! чије! је! школовање! финансирано! из! буџета! РС.! Због! тога,! у! борби! за! што! више!
самофинансирајућих! студаната! не! презају! од! поступака! који! се! уобичајено! квалификују!
као! нелојална! конкуренција.! За! разлику! од! већине! конкурентских! правних! факултета,!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! се! није! борио! за! што! више! студената,! већ! за!
умерен!број!са!којим!се!може!квалитетно!радити!по!стандардима!Болоњске!декларације,!
које! је,! из! угла! броја! студената! и! рада! у! групама,! овај! факултет! примењивао! и! пре!
важећих!болоњских!стандарда.!
3)!Правни!факултет!Универзитета!Унион!у!у!Београду!већ!од!самог!свог!почетка!
рада!разликује!!се!од!других!већ!раније!постојећих!правних!факултета!по!томе!што!би!–!
осим!правних!знања!која!се!на!њима!могу!стећи!–!студентима!посредовао!сва!потребна!
знања! из! области! пословног,! правосудног! и! административног! права,! као! носећих!

!
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правних!одбласти!за!савремени!степен!развоја!друштвених!и!правних!односа!у!Републици!
Србији.!!
На! овом! факултету! се! концентрисано! изучавају! дисциплине! пословног! права,!
права!ЕУ,!људских!права,!примењеног!аминистративног!и!правосудног!права.!Факултет!
је!таквим!концентрисаним!образовним!профилом!већ!попунио!осетну!празнину,!изазвану!
поимањем!права!више!као!теоријског!нормативног!модела,!него!практично!примењивог!
правног! система,! оспособљавајући! правнике! за! квалитетно! обављање! правних!
активности! на! наведеним! подручјима.! То! се! постизало! и! постиже! на! три! начина:! (а)! У!
оквиру!оних!предмета,!који!под!истим!називом!постоје!на!другим!већ!основаних!правним!
факултетима,! на! Факултету! ! тежиште! је! стављено! на! пословни,! правосудни! и!
административно[правни! аспект,! са! подвлачењем! значаја! и! утицаја! ефеката!
примењноег! права! ЕУ! у! окружењу,! практичним! поучавањем! о! значају! људских! права! не!
само! као! теоријског! модела,! већ! и! као! скупа! правних! института! који! битно! утичу! на!
примењивост! права! у! свакодневом! животу,! развијањем,! нарочито! у! процесним! правним!
дисциплинама,! сазнања! о! стварном! и! правном! значају! права! грађанина! на! поштено! и!
непристрасно! суђење.! (б)! Сваки! наставни! предмет! који! је! важан! за! оспособљавање!
правника! за! делатност! у! пословном,! правосудном! и! административно[правном! домену!
има! на! Факултету! статус! за! све! студенте! обавезног! предмета,! какав! статус! нема! на!
бројним,! већ! основаним! правним! факултетима.! (в)! Студенти! изучавају! предмете,!
релевантне! за! правну! активност! у! пословном,! правосудном! и! адми! нистративно[
правнопм!домену,!са!обавезним!и!то!искључиво!практичним!вежбама!који!представљају!
битну! допуну! предавањима,! а! не! само! обичан! репетиторијум,! што! се,! иначе,! готово!
рдовно!догађа!на!већини!друштвених!универзитетских!дисциплина.!!
Од! школске! 2014/15.! Факултет! планира! да! отпочне! реализацију! студијског!
програма! на! енглеском! језику,! под! условом! да! за! то! добије! акредитацију.! На! Факултету!
ради!већи!број!наставника!који!су!се!школовали!у!иностранству!и!поседују!знања,!како!у!
погледу!одређених!правних!дисциплина,!тако!и!у!погледу!језика!да!могу!да!изводе!наставу!
на!енглеском!језику.!
4)!Факултет!је!био,!а!и!данас!је!конципиран!тако!тако!да!обавља!следеће!основне!
делатности:!
а)! Наставу! (предавања,! вежбе,! симулације! и! семинаре)! на! основним! академским!
студијама!које!трају!четири!године.!
б)! Наставу! (предавања,! комнсултације! и! семинаре)! на! мастер! и! докторским!
постдипломским!академским!студијама.!
в)! Правни! консалтинг,! тј.! Правна! клиника! (израда! правних! аката,! давање!
стручних!мишљења,!припрема!аката!за!судске!и!управне!поступке).!
5)!Правни!факултет!Универзитета!Унион!нема!амбицију!нити!планове!да!повећа!
постојећи! број! студената,! заснован! на! базичној! премиси! од! броју! од! 150! првоуписаних!
студената! на! првој! години! основних! академских! студија,! јер! тежи! интензивном,!
квалитетном! студирању,! које! омогућава! конституисање! професионалне! елите,! не! у!
економском! смислу,! нити! у! смислу! других! видова! и! извора! друштвене! моћи,! већ! само! у!
професионалном!!погледу.!

!
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САВЕТ*ПРАВНОГ*ФАКУЛТЕТА*УНИВЕРЗИТЕТА*УНИОН,*ДОНЕО*ЈЕ:!
1) ДУГОРОЧНИ*ПЛАН*РАДА*(2008*–*2018),* *
2) КРАТКОРОЧНИ**ПЛАН*РАДА*(2013*–*2015),*и*
3) СРЕДЊЕРОЧНИ*ПЛАН*РАДА*(2008*–*2013)**
*
II.

ЗАЈЕДНИЧКИ*ЦИЉЕВИ*И*НАДЛЕЖНОСТ*ЗА*ЊИХОВУ*РЕАЛИЗАЦИЈУ*СА*
ОРИЈЕНТАЦИОНИМ*РОКОВИМА*ИСПУЊЕЊА*

*

С! обзиром! да! овај! План! рада! Правног! факултета! Универзитета! Унион! има!!
елементе!који!ће!се!остваривати!!у!различитим!временским!оквирима!(једна!година,!пет!
година!и!десет!година),!на!овом!месту!се!утврђују!следећи!општи!циљеви:!
1. Потпуно' савлађивање' концепта' универзитетског' образовања' по' новом'
законским' ' и' подзаконским' правилима' Републике' Србије,' заснованим' на' важећем'
Закону'о'високом'образовању.* *
'
1.1. Конкретнији'циљеви'у'настави:'!
прилагођавање* постојећих* студијских* програма* и* curriculumа' како* законским*
правилима* и* стандардима* Националног* савета* и* акредитационог* тела,! тако! и!
савременим!тековинама!правне!науке!и!праксе!у!Србији,!државама!Западног!Балкана!и!
државама! ЕУ,! уз! поступно! увођење! нових! научних,! и! стручних! садржаја,! као! и! увођење!
правничких! вештина,! уз! истовремено! развијање! програма! који! се! односе! на! етичке!
принципе!правничке!професије;! !
!
кадровски* развој* Факултета,! са! посебним! акцентом! на! правној! обуци! наставног! и!
научног!подмлатка,!при!чему!основ!кадровских!потенцијала!треба!да!буде!усмерен!тако!
да! се! развија! из! постојећег! наставничког! корпуса,! уз! избор! најбољих! сарадника! у!
настави,! на! основу! евалуације! студената,! старијих! наставника! и! шире! правничке!
јавности;!
потпуна* примена* новог,* „Болоњског“* приступа* оцењивању* студената,! уз! јачање!
уважавања! предиспитних! обавеза! студената,! уважавање! резултата! свих! облика!
студентске!праксе!који!се!већ!негују,!уз!проширење!како!броја!студената!који!обављају!
праксу,!тако!и!нових!облика!практичне!обуке;!
примена* евалуационих* закључака* студената! на! поступак! избора! или! унапређења!
наставника!на!Факултету;!
појачање* практичне* обуке,* нарочито! у! правосудној,! пословној! и! административноD
правној!области;!
проширење* броја* учешћа* студената* Правног* факултета* Универзитета* Унион! на!
међународним! и! националним! такмичењима:! до! данас! студенти! овог! Факултета! су!
суделовали! на! два! међународна! такмичења! –! Jussup! Moot! Цourt! и! такмичење! у!
симулацији!суђења!пред!Европским!судом!за!људска!права,!као!и!на!једном!националном!
такмичењу;! на! такмичењу! Jussup! Moot! Цourt! једном! су! освојили! друго! место! на!
националном!нивоу,!а!два!пута!прво!место!и!квалификовали!се,!а!такође!и!суделовали!на!
светским!такмичењима!у!Вашингтону!(2007.!и!2008.!године);!на!овом!такмичењу!2008.!
године!заузели!су!десето!место!на!свету!у!категорији!писмених!поднесака;!на!такмичењу!
у! симулацији! суђења! пред! Европским! судом! за! људска! права,! на! коме! су! учествовали!
једном,!2008.!године,!заузели!су!друго!место!у!укупном!пласману!међу!представницима!
Србије,! Босне! и! Херцеговине,! Црне! Горе! и! Хрватске,! а! прво! место! у! категорији! писаних!
поднесака;! што! се! тиче! такмичења! у! говорништву! до! сада! су! суделовали! само! на!

-

-

-

-
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националним!такмичењима;!У!наредном!планском!периоду!планира!се!поновно!учешће!
на!овим!и!сличним!таквичењима.!!
сарадња* са* организацијом* Млади* правници* Србије,! ради! подстицања! интереса!
студената!за!практичну!обуку;!
развијање* Правне* клинике! –! од! посебног! метода! обуке! студената! у! реално! правно!
саветовалиште,! под! надзором! наставника! који,! поред! академских! квалификација,! имају!
положен! и! правосудни! испит.! До! сада! су! формиране! и! радиле! су! Правна! клиника! за!
породично!право!и!правна!клиника!за!радно!право;!
правна* припрема* за* ступање* Србије* у* ЕУ,! а! у! том! оквиру,! усавршавање! постојећег!
curriculuma!!наставног!предмета!Право!ЕУ,!укључивање!у!наставу!гостујућих!професора!
који! се! баве! овом! врстом! обуке! студената! и! развијање! сарадње! са! иностраним!
универзитетима!и!центрима;!
проширење*сарадње*са*ТЕМПУС*програмом;!у!овом!моменту!један!студијски!програм!
на!мастерDнивоу,!под!називом!„Права!детета“!се!одвија!као!ТЕМПУСDов!програм;!заједно!
са! још! два! факултета! са! Универзитета! Мегатренд! и! Сингидумум,! Правни! факултет!
Универзитета! Унион! је! конкурисао! у! оквиру! ТЕМПУС! програма! у! области! јавне!
администрације,!као!и!развијања!студијског!програма!докторских!студија!Права!ЕУ;!циљ!
је!укључење!што!већег!броја!студијских!програма!у!ТЕМПУС!програм;!
повећање* броја* страних* језика* који* се* нуде* на* Факултету;! у! овом! тренутку! на!
Факултету!се!уче!три!страна!језика:!енглески,!немачки!и!италијански;!на!основу!високо!
квалтетне! наставе! немачкој! језика,! као! и! захваљујући! дуготрајној! сарадњи! са! GIZ!
(Geselschaft!für!Internationale!Zusammenarbeit),!2008.!године!је!основан!и!отпочео!са!радом!
Центар! за! немачке! студије;! крајем! шкоске! године,! отворен! је! његов! рад! заједничким!
семинарем! Уставно! судство! Немачке! и! Србије,! на! коме! су! уводна! предавања! одржале!
Маг.!Јулиа!Ензwеилер!и!председница!Уставног!суда!Србије!др!Боса!Ненадић;!
усавршавање* и* продубљивање* знања* из* области* правне* информатике;!од!школске!
2004/05! године! одржава! се,! у! сарадњи! са! предузећем! „Параграф“! редовна! обука!
студената!о!коришћењу!правне!базе!нормативних,!практичних!и!другиј!једница!у!оквиру!
„Параграфа“,! а! новим! студијским! програмом! основних! академских! студија,! од! школске!
2008/09! године,! предвиђен! је! наставни! предмет! Правна! информатика,! са! циљем! да! се!
обуче! студенти! о! основни! информатичким! знаниима,! као! и! ! да! користе! све,! у! Србији!
постојеће,!правне!информатичке!базе!података.!

-

-

-

-

-

1.2. Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.'1.1.:'
НаставноDнаучно! веће! Факултета! и! наставници! и! сарадници! у! настави! појединачно;!
радна! тела! Факултета:! Комисија! за! оцену! квалитета,! Правна! клиника! и! њено!
руководство,! Центар! за! немачке! студије;! а! посебно! за! такмичења! наставници!
Међународног! јавног! права,! Међународног! кривичног! права,! Реторике,! наставници!
Правне! информатике! и! Права! информационих! тенологија,! наставници! и! сарадници!
Међународног!приватног!права,!наставник!задужен!за!life[long!learning;!
свакодневна!контрола:!декан!и!продекани!Факултета;!
општа!контрола:!Савет!Факултета!и!Сенат!Универзитета!Унион.!!

-

-

2.' Побољшање' ефикасности' административне' структуре' на' Факултету,'
унапређење' ефикасности' у' сарадњи' са' администрацијом' Универзитета' Унион' и'
факултета'у'његовом'саставу,'унапређење'сервиса'које'Факултет'и'Универзитет'
пружају'студентима.'

*

2.1.*Конкретнији'циљеви'у'администрацији:!

развијање*и*примена*система*контроле*присуства*и*учешћа*студената*у*настави;*у!
дугорочном! погледу! планира! се! увођење! идентификационог! механизма! присуства!

-

!
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студената!облицима!наставе!путем!тактилне!идентификације;!у!међувремену,!развијаће!
се! и! поједностављивати! примена! постојећих! идентификационих! мера! путем! контроле!
студентских!легитимација!које!се!издају!сваком!уписаном!студенту!и!путем!непосредне!
провере;!!
обезбеђење* једнаког* приступа* и* поштеног* третмана* студената* на* испитима* и*
другим* облицима* провере* знања;! студенти! не! пријављују! испите,! већ! се! по!
аутоматизму! налазе! на! спосковима! за! полагање.! Обезбеђен! је! и! систем! за! ометање!
недозвољених! електронских! и! радиоталасних! апарата! приликом! полагања! испита! и!
других! облика! провере! знања.! Факултет! ће! париодично! осавремењивати! ове! ситеме! у!
складу!са!потребама;!
постизање* оптималног* степена* доступности* декана,* продекана,* наставника* и*
студенстке* службе* свакодневном* приступу* студента;* !иако!је!доступност!наведених!
лица! и! служби! високо! оцењена! у! евалуационим! документима! од! стране! наших!
студената,! а! љубазно! опхођењење! и! иако! равноправни! третман! студената! у!
свакодневним! комуникацијама! на! свим! облицима! нставе! и! на! испитима,! представљају!
једну! од! битних! карактеристика! Факултета,! још! има! простора! за! побољшање! и!
унапређивање,!нарочито!у!области!eDmail!контаката;!!
пребацивање* свих* постојећих* евиденција* студената* и* испуњавања* обавеза* као*
факултетских* сервиса* и* администрације,* тако* и* студентских,* ! за! које! законом! или!
другим! актом! није! предвиђена! обавезна! писана! форма,! у! електронски! облик,! је! у!
претходном! периоду! већ! извршено.! У! наредном! периоду! требало! би! радити! на!
поболшању! софтвера! и! његовом! осавремењивању! и! уклапању! у! савремене! оперативне!
системе! и! софрверско! окружење.! Ово! представља! средњерочан! и! дугорочан! задатак!
Факултета;!
побољшавање*информисаности*студената,*наставника*и*администрације*о*битним*
догађајима* факултетског,* а* нарочито* универзитетског* живота* и* рада,* путем!
правовременог! објављивања! свих! релевантних! аката! као! и! промена! било! на! интернет!
страни! факултета,! било! у! виду! писаних! информатора,! било! оснивањем! интерактивних!
сајтова!за!поједина!подручја!и!правне!дисциплине;!иако!сви!од!описаних!механизама!већ!
постоје,! средњерочан! и! дугорочан! задатак! јесте! њихово! унапређивање,!
поједностављивање!и!појачана!интерактивност;!
појачавање* „присутности“* Правног* факултета* Универзитета* Унион* на* интернет*
страници*и*у*осталим*информационим*публикацијама*Универзитета*Унион;!
организовање* обуке* студената,* наставника* и* администрације* за* примену* новог*
законодавства* о* високом* образовању* и* „Болоњског* процеса“* укупно;* обука! у!
наведеној! области! је! већ! одржавана! на! Факултету;! у! оквиру! life[long!learning!! програма,!
ова!обука!ће!се!у!краткорочном!и!средњерочном!смислу!интензивирати!и!обогатити.!

-

-

-

-

-

2.2.Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.2.1.:'
декан!и!продекани!Факултета,!Секретар!Факултета,!Студентска!служба,!руководилац!life[
long! learning! ! програма,! информатички! администратор,! администатор! интернет!
странице!факултета;!
свакодневна!контрола:!декан!Факултета,!секретар!Факултета,!шеф!Студентске!службе;!!
општа!контрола:!НаставноDнаучно!веће,!Сенат!Универзитета,!ректор!Универзитета.!

-

3.' Развој' научноMистраживачког' рада' на' Факултету' у' складу' са' развојем'
правне' науке' у' региону,' у' државама' ЕУ,' као' и' у' ваневропским' водећим'
правним' системима,' као' и' међународноправним' поретком,' као' и' у' складу'
са'правосудним,'пословноMправним'и'административноправним'потребама'
Републике' Србије,' као' и' потребама' тзв.' цивилног' друштва' у' Србији' и'
усавршавање' механизама' преношења' стечених' знања' у' публикације' и'
њихове'обраде'са'студентима.'

!
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3.1.'Конкретнији'циљеви'у'научноMистраживачком'раду:'
усавршавање* кадрова* за* научноистраживачки* рад,* уз! могућности! одобравања!
плаћеног! одсуства! у! трајању! до! једне! године! ради! стручног! и! научног! усавршавања! у!
иностранству!или!у!земљи;!!
подстицање* младих* и* надарених* за* научноjистраживачки* рад,* у! складу! са!
програмом!развоја!научноDистраживачког!подмлатка!Факултета;!Факултет!је!предвидео!
и! реализовао! средства! за! студијске! боравке! младих! научних! радника! у! иностранству;! у!
средњерочном! преиоду! тај! број! ће! се! и! даље! повећати! на! два,! а! у! дугорочном,! на! три!
годишње,!из!сопствених!средстава!Факултета.!Факултет!је!до!сада!одобравао!плаћено!и!
неплаћено! одстуство! за! студијске! боравке! у! инострансту! до! једне! године,! у! складу! са!
законом;!
факултет* је* акредитован* као* научноjистраживачка* установа;* ! Одлуком! бр.! 021D01D
17/77од! 05.06.2013.! године! овај! факултет! је! акредитован! као! научноDистраживачка!
установа.!У!наредном!периоду,!факултет!ће!предузети!све!што!је!потребно!са!циљем!да!
испуни! услове! за! добијање! ове! акредитације! и! у! наредном! периоду,! по! истеку! важења!
актуелне!акредитације;!
подстицање* и* развој* теоријског* рада* нарочито* у* домену* приватног* права,* с*
обзиром* на* високе* компетенције* наставника* (један!доктор!honoris!causa!иностраног!
универзитета,! у! области! правних! наука! ! од! укупно! три! у! Србији! и! једини! који! је! у!
активном!статусу,!тј,!једини!који!није!у!пензији;!
подстицање* и* развој* теоријског* рада* нарочито* у* домену* теорије* права* и* људских*
права,*с*обзиром*на*високе*компетенције*наставника*(један!наставник,!као!једини!из!
Србије,!је!судија!Суда!за!људска!права!са!седиштем!у!Стразбуру);!!
сарадња*са*универзитетима*и*факултетима*у*иностранству;*иако!је,!с!обзиром!на!то!
да! је! Факултет! нов,! ова! сарадња! од! самог! почетка,! веома! интензивна,! има! простора! за!
њено! побољшање,! до! сада! је! сарадња! остваривама,! бар! у! већини! случајева,! са! правним!
факултетима! немачког! говорног! подручја;! у! средњерочном! и! дугорочном! погледу,!
предвиђа! се! сарадња! са! високошколским! институцијама! Велике! Британије,! Ирске! и!
Италије;! сарадња! је! фокусирана! или! ће! бити! фокусирана! на! следећа! правна! подручја:!
приватно! право,! теорија! права! и! људска! права,! уставно! и! управно! право,! право! ЕУ,! а!
односи!се!и!односиће!се!на:!развијање!curriculuma!пре!свега!на!мастер,!специјалистичким!
и! докторским! студијама,! издавање! заједничких! двојезичких! (или! вишејезичких)!
публикација;!
сарадња* са* универзитетима* и* факултетима* у* Србији;* !Правни!факултет!је!природно!
упућен! на! сарадњу! са! осталим! факултетима! у! оквиру! Универзитета! Унион.! Међутим,!
постоји!и!планира!се!и!садрадња!са!факултетима!у!саставу!других!универзитета;!Правни!
факултет,! као! и! Универзитет! Унион! су! већ,! за! потребе! учешћа! у! ТЕМПУС! програму,!
формирали!конзорцијуме!са!универзитетима!Мегатренд!и!Сингидунум,!те!факултетима:!
Правни! факултет! Универзитета! Унион,! Факултет! за! администрацију! Универзитета!
Мегатранд!и!Факултет!за!финансије,!економију!и!администрецију!(ФЕФА)!Универзитета!
Сингидунум;! Правни! факултет! Универзитета! Унион! и! ФЕФА! већ! имају! за! себе! плодну!
сарадњу! из! области! Европских! интеграција! и! Европског! права;! сарадња! са! државним!
правним!факултетима!за!сада!није!остварена,!изузев!спорадично!и!преко!персобналних!
веза,! јер! ти! факултети! углавном! нису! расположени! за! сарадњу! са! приватним!
високошколским!институцијама;!!!
сарадња* и* развој* стручног* и* научног* рада* са* институцијама* цивилног* друштва* и*
научним* установама* које* нису* у* саставу* високог* школства;! Правни! факултет!
Универзитета! Унион! је! један! од! ретких! који! има! изузетно! развијене! облике! сарадње! са!
невладиним! организацијама,! пре! свега! са! једном! од! правних! невладиниг! организација,!
Центром! за! унапређивање! правних! студија! (ЦУПС),! чији! су! чланови! бројни! наставници!
Факултета;!један!од!основних!резултата!те!сарадње!јесте!низ!модела!закона,!од!којих!су!
неки! већ! постали! важеће! законодавство! Сдрбије,! а! други! су! послужили! као! пример! на!
који!се!важећи!закони!Србије!угледају,!или!служе!као!основ!за!доношење!закона!чија!је!

-

-

-

-

-

-

!
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израда! у! току.! Та! сарадња! ће! се! наставити! истим! интензитетом! који! се! обострано!
оцењује!као!оптималан,!у!кратком,!средњем!и!дугом!периоду;!поред!ЦУПС,!Факултет!има!
дуготрајне! облике! сарадње! са! Фондом! за! отворено! друштво! Србије,! Београдским!
центром! за! људска! права,! Београдским! фондом! за! политичку! изузетност,! НАЛЕДDом,!
Удружењем! за! право! ЕУ! Србије,! Удружењем! за! међународно! приватно! право! Србије;! са!
наведеним! иституцијама! Факултет! планира! даљу! и! интензивинију! сарадњу;! уговор! о!
дугорочној!сарадњи!закључен!је!са!Институтом!за!упорено!право!у!Београду;!сарадња!се!
заснива! на! кадровским! основама,! с! обзиром! на! то! да! један! број! научних! радника! тог!
Института! суделује! у! извођењу! наставе,! као! сарадници! у! настави,! у! издавању!
заједничких! научних! и! стручних! публикација! и! у! заједничком! организовању! семинара,!
извођењу! пројеката! и! сл.;! планира! се! одржавање! сарадње! у! току,! на! кратки,! средњи! и!
дуги!рок;!

3.2.'Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.'3.1.''
декан! и! продекан! Факултета! за! научни! рад;! Веће! постдипломских! студија! Факултета,!
НаставноDнаучно! веће,! Издавачки! савет! Факултета,! Библиотека! и! Библиотечки! одбор,!
наставници!и!сарадници!појединачно,!студенти!мастер!и!докторских!студија;!
свакодневна!контрола:!декан!Факултета,!продекан!за!научни!рад!Факултета,!мешовита!
тела!Факултета!и!институција!са!којима!Факултет!сарађује,!у!зависности!од!закљученог!
уговора,!односно!пројекта!који!је!одобрен!и!који!се!остварује;!
општа!контрола:!НаставноDнаучно!веће!Факултета,!Сенат!Универзитета.!

-

4.Унапређивање' укупног' студентског' живота' на' Факултету,' етичко'
образовање' и' усавршавање' студента' и' професије' правник,' побољшање'
ефикасности' обавезних' и' факултативних' облика' организовања'
студената,' додела' награда' и' других' подстицајних' и' стимулативних'
погодности' најбољим' студентима,' ваннаставни' факултетки' живот'
студената.'
4.1.'Конкретнији'циљеви'у'области'унапређења'студентског'организовања,.'
стандарда'и'укупног'студентског'живота'
на* Факултету* делују* Студентски* парламент,* студентjпродекан,* студенти* су*
укључени*у*рад*Студентског*парламента*Универзитета*Унион;*Поред!ових!обавезних!
форми! на! Факултету! делују! и! други! институционални! и! ванинституционални! облици!
организовања,!као!ЕЛСА!(Европско!удружење!студената!права),!спортски!клубови,!негује!
се! уметнички! рад! студената! и! објављу! се! резултати! уметничког! рада,! организују! се!
добротворне! акције! студената! и! наставника;! у! краткорочном! периоду! предвиђа! се!
повећање! институционализованих! облика! деловања! студената,! тј.! озваничење!
спортских!клубова!и!уметничких!радионица;!у!средњерочном!погледу,!поред!постојећег!
добротворног! рада! у! виду! сарадње! са! Центром! за! лица! са! посебним! потребама! у!
Сремчици,!планирају!се!у!средњерочном!периоду!развијени!облици!добротворног,!али!и!
доборовољног!рада!студената,!не!само!у!хуманитарној,!већ!и!у!стручној!правној!области!
(центри!за!социјални!рад,!казненоDпоправне!институције!и!сл.);!
студенти* су* укључени* у* међународна* и* домаћа* такмичења* (уп.! ближе! тач.! 1.1.,!
алинеја!6!одељка!II!овог!Плана,!као!и!планове!за!проширење!и!унапређивање!учешћа);!
!у*складу*са*Статутом*и*другим*општим*актима*Факултета,!Факултет!додељује!једну!
стипендију! победнику! средњешколског! такмичења! у! говорништву;! у! кратком! року!
(наредне!две!године)!планира!се!да!Факултет!додели!једну!стипендију!једном!студенту!
докторских! студија! који! је! инвалид;! у! средњерочном! периоду! Факултет! планира! да!
додели! две! стипендије,! а! у! дугорочном! три! стипендије! на! основу! јавног! конкурса.! Од!
школске!2013/2014.!Факултет!додељује!и!10!стипендија!које!значе!потпуно!ослобођење!

-

-

!
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од!обавезе!плаћања!школарине!за!студенте!који!су!средњу!школу!завршили!са!просеком!
5,00.! При! Факултету! ради! и! фондација! „Тихомир! Тривунац“! која! додељује! један! број!
стипендија!студентима!виших!година!студија.;!
Савет* Факултета* и* предузеће* „Параграф“* додељују* годишњу* награду* најбољем*
студенту* основних* академских* студија;* награда! се! састоји! из! повеље! и! лапDтоп!
рачинара! са! правном! базом! података! „Параграф“;! у! следеће! две! године! установиће! се!
наглада! за! најбољи! мастер! рад,! а! у! следећих! пет! година! и! за! најбољу! докторску!
дисертацију!одбрањену!на!Факултету;!
на*Факултету*делује*Фондација*Марко*Миловић*у*успомену*на*пиогинулог*студента*
Факултета,* коју* су* заједнички* основали* његови* родитељи* и* факултет;! једном!
годишње,! на! дан! рођења! Марка! Миловића,! награда! се! додељује! за! најбољи! темат! из!
области! саобраћајног! права! и! састоји! се! из! повеље! и! новчане! награде;! планира! се!
дугорочно!једногодишње!додељивање!наведене!награде;!
једну*стипендију*додељује*Осигуравајуће*друштво*„Миленијум“;*Факултет!предвиђа!
значано! интензивирање! сарадње! са! привредним! друштвима! и! локаслним! заједницама!
ради!повећања!броја!стипендија;*
2008.* године* основан* је* Алумни* Правног* факултета* Универзитета* Унион,* на!чијем!
челу! се! налази! најбољи! дипломирани! студент! из! прве! генерације! дипломираних!
правника!овог!Факултета;!очекује!се!да!Алумни!делује!дугорочно,!да!развије!свој!рад!и!да!
погогне! новим! генерацијама! студената! нарочито! у! професионалној! оријентацији! и!
запошљавању;*
од* 2007.* године* делује* центар* за* професионалну* оријентацију* и* запошљавање;*
делимично! о! захваљујући! раду! овог! Центра,! дипломирани! студенти! Факултета! су!
запослени! у! адвокатским! канцеларијама,! у! судовима! и! јавним! тужилаштвима,! у!
јединицама!локалне!самоуправе,!у!државним!органима,!као!и!у!привредним!друштвима;!
краткорочно,! превиђа! се! професионалузација! Центра,! тј.! ангажовање! професионалног!
радника;! у! средњерочном! периоду,! закључивање! већег! броја! уговора! о! сарадњи! и!
запошљавању! студената! Факултета! са! великим! адвокатским! канцеларијама,! судовима,!
јединицама! локалне! самоуправе! и! привредним! друштвима,! а! у! дугом! року,! проширење!
тих!споразума;*
од* 2005.* године,* студенти* Факултета* суделују* на* „Правнијади“,* ! спортском!
такмичењу! и! дружењу! студената! права! из! Србије! и! из! региона,! које! се! одржава! једном!
годишње;!студенти!нашег!Факултета!су!једном!били!домачини!„Правијаде“;!планира!се!
одржавање!ове!активности!као!дугорочне,!уз!адекватно!учешће!студената!Факултета;*
обезбеђење*смештаја*студентима*из*унутрашњости,*тј.*са*сталним*пребивалиштем*
ван*Београда;!у!овом!погледу!на!Факултету!још!није!било!активности,!најпре!из!разлога!
финансијског! карактера;! ова! активност! се! планира! на! средњи! и! дуги! рок,! у! сарадњи! са!
органима!Универзитета!Унион.*

-

-

-

-

-

-

4.2.'Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.'4.1.'
студент! продекан,! председник! Студентског! парламента,! ЕЛСА,! референт! за! спорт!
запослен! на! Правном! факултету! Универитета! Унион,! координатор! Центра! за!
професионалну!оријентацију!и!запошљавање,!координатор!Правне!клинике,!председник!
Алумни!Правног!факултета!Универзитета!Унион,!декан!факултета,!секретар!Факултета;!
свакодневна!контрола:!Студентски!парламент!и!координатори!за!године!студија,!декан!
факултета,!продекан!за!финансије!Факултета;!
општа!контрола:!Студентски!парламент!Универзитета!Унион,!студент!проректор,!Савет!
Факултета,!Савет!Универзитета.!

-

-

!
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5.' Унапређивање' укупне' издавачке' делатности' Факултета,' а' нарочито'
обезбеђивање' уџбеника' и' других' учила' (практикума,' power' point*
презентација' и' сл.)' чији' су' аутори' претежно' наставници' и' сарадници'
Факултета,' повећање' броја' публикација' везаних' за' lifeMlong' learning!
образовање,' зборника' са' научних' и' стручних' саветовања,' оснивање'
Годишњака' радова' наставника' и' сарадника' Факултета' и' оснивање' и'
издавање'сопственог'правног'научноMстручног'часописа'
5.1.'Конкретнији'циљеви'у'области'издаваштва!
у* овом* тренутку* око* 80%* уџбеника* за* потребе* основних* академских* студија*
објавили* су* наставници* Правног* факултета* Универзитета* Унион;* !овај!проценат!се!
мора! одржати! у! наредном! периоду,! с! тим! што! се! неће! тежити! томе! да! се! основне!
академске!студије!потпуно!покрију!сопственим!уџбеницима;!
као* обавезна* литература* за* студенте* основних* академских* студија* у* стриктно*
одређеним* деловима,* нудиће* се* алтернативно* уџбеници* са* других* правних*
факултета*у*Србији,*што*је*делимично*већ*пракса;!
поред* постојећег* уговора* о* саиздаваштву,* који! је! Правни! факултет! Универзитета!
Унион! 2006.! године,! као! дугорочни! уговор! о! пословној! сарасдњи! већ! закључио! са!
реномираном! кућом! правних! издања! ЈП! „Службени! гласник“,! као! и! уговора! закљученог!
пре!четири!годиние!са!предузећем!„Параграф“,!те!спорадичних!уговора!о!саиздаваштву!
са* * другим! издавачким! кућама! и! невладиним! организацијама,! размотриће! се! потреба!
евентуалног! проширења! круга! саиздавачких! организација,! као! и! потреба! за!
ексклузивним! издањима! чији! би! једини! издавач! био! Правни! факултет! Универзитета!
Унион;!
поред*издања*публикација*својих*наставника*и*сарадника,*Факултет!већ!има!праксу,!
а! настојаће! и! да! је! прошири! објављивањем! књига! и! других! публикација! угледних!
научних!радника!који!нису!запослени!на!Факултету;!
поред*спорадичне*помоћи*у*издавању,*као*и*издавања*радова*студената,*Факултет!
ће!у!сопствена!издања!укључити!издавање!најквалитетнијих!студентских!радова;!
у* наредном* двогодишњем* (кратком* периоду)* интентзивираће* се* издавање*
практикума* и* других* учила* за* практичну* обуку;* !при!томе,!у!виду!публикације!ће!се!
издавати! примери! обраде! практичних! случајева! из! судске,! административне,!
законодавне! и! пословне! праксе! –! они! који! имају! трајнији! карактер! у! виду! писаних!
публикација,! а! остали! као! скрипта! или! у! електронском! облику! који! је! доступан!
студентима! у! компјутерској! лабораторији! или! на! ЦД,! кад! се! ради! о! материји! која! је!
подложна! брзим! променама,! услед! промена! у! законодавству,! правној! пракси,! или!
придруживању!Србије!ширим!интеграцијама.!!
Часопис*Правни*записи;!При!Факултету!је!покренут!и!издаје!се!од!2010.!године!часопис!
Правни!записи.!Часопис!је!уврштен!на!листу!Министарства!просвете!и!науке.!Објављује!
радове!на!свим!језицима,!без!превођења,!са!обавезним!апстрактом!на!енглеском!језику.!
Сваки! рад! се! рецензира! од! стране! два! анонимна! рецензента,! уз! коришћење!
стандардизованог!софтвера!Aseestant.!Часопис!излази!два!пута!годишње.*
публикације*од*значаја*за*мастер,*специјалистичке*и*докторске*студије!обухваћене!
су!плановима!који!се!односе!на!Библиотеку.*

-

-

-

-

-

5.2.Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.'5.1.'
Издавачки!савет,!Библиотечки!одбор,!управник!Библиотеке,!декан!Факултета,!продекан!
за!финансије!Факултета,!Центар!за!немачке!студије;!
свакодневна! контрола:! декан! Факултета,! Наставно! научно! веће! Факултета,! Веће!
постдипломских!студија!Факултета;!
општа!контрола:!Сенат!Универзитета,!Савет!Факултета.!

-

!
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6.*Даље'развијање'библиотечког'фонда,'нарочито'употпуњвање'периодике,'
као'
приоритет,'
прибављање'
иностраних'
издања'
појачаним'
интензитетом,'развијање'сарадње'са'Библиотеком'Универзитета'Унион'и'
са' Народном' библиотеком' Србије,' као' и' другим' универзитетским'
библиотекама.'
6.1.'Конкретнији'циљеви'у'развоју'Библиотеке'довде'
j*у*овом*тренутку*Библиотека*правног*факултета*Универзитета*Унион*снабдевена*
је*с***13.130*библиографских*јединица,*од*чега:*
Р.Б.! !
!
Књиге!на!српском!језику!
!
Књиге!на!страним!језицима!
!
Књиге!на!језицима!националних!мањина!!
Укупно!!
!
Монографије!на!српском!језику!
!
Монографије!на!страним!језицима!
!
Монографије!на!језицима!националних!мањина!
Укупно!
!
Часописи!на!српском!језику!
!
Часописи!на!страним!језицима!
!
Часописи!на!језицима!националних!мањина!
Укупно!
!
Уџбеници!!на!српском!језику!
!
Уџбеници!на!страним!језицима!
!
Уџбеници!на!језицима!националних!мањина!
Укупно!
Укупно*библиотечких*јединица**
!

број!
!1.794!
!1.005!
!!!!!2!
2.801!
4.962!
4.290!
!!!!!!3!
9.255!
!!100!
!!!!68!
!!!!!!0!
!!168!
!!789!
!!117!
!!!!!!0!
!!906!
13.130*

За! све! студијске! програме! који! се! одвијају! на! свим! нивоима! студија! на! Факултету!
обезбеђена! је! литература! на! нивоу! уџбеника,! скрипата,! потребне! праксе! која! се!
свакогодишње! обнавља! у! виду! скрипата! или! у! електронској! форми;! у! даљем! развоју!
приоритет!у!набавци!имаће:!периодика!(домаћа!и!инострана),!развој!размене!са!другим!
библиотекама,!успостављање!већег!броја!носача!електронских!издања;!
j!у* оквиру* Библиотеке* постоји* читаоница* са* 60* места;* краткорочно!и!средњерочно,!
број!места!у!читаоници!се!неће!повећавати,!јер!задовољава!потребе,!за!време!испитног!
рока,!капацитет!читаонице!се!повећава!употребом!једне!учионице,!у!зависности!од!броја!
студената! који! имају! стално! пребивалиште! ван! Београда,! те! има! места! дугорочном!
повећању!броја!места!у!читаоници;!
j* поред* могућности* претраживања* које* студенти* имају* у* копјутерској*
лабораторији,* Библиотека* и* читаоница* данас* располажу* са* четири* рачунара;* у!
наредном! двогодишњем! периоду,! тај! број! ће! се! повећати! у! складу! са! могућностима!
факултета;!
*D*безбедност*библиотечког*фонда*је*данас*осигурана*уређајем*за*детекцију*књига,*
као*и*камером;*у!овом!тренутку!не!постоје!основе!за!појачање!мера!безбедности;!

!
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j*Библиотека*и*читаоница*су*отворени*шест*дана*у*недељи,*од*9*–*20*сати;*ако!буде!
постојала!потреба,!број!радних!сати!ће!се!повећати,!а!радна!недеља!ће!се!продужити!на!
седам!дана.!

6.2.Носиоци'задатака'који'проистичу'из'циљева'у'тач.'6.1.'
управник!Библиотеке,!Библиотечки!одбор,!Издавачки!савет,!библиотекари;!
свакодневна!контрола:!декан,!продекан!за!финансије,!НаставноDнаучно!веће;!
општа! контрола:! Сенат! Универзитета,! Библиотека! Универзитета! Унион,! ректор!
Универзитета.!

-

III. ПЛАН*РАДА*У*НАСТАВИ,*ОРГАНИЗАЦИЈИ*И*АДМИНИСТРАЦИЈИ,*
НАУЧНОjИСТРАЖИВАЧКОМ*РАДУ,*СТУДЕНТСКОМ*ЖИВОТУ,*ИЗДАВАШТВУ*И*
БИБЛИОТЕЦИ*
A) Краткрочни*план,*конкретни*задаци*и*надлежна*тела*и*лица*(2013*–*2014)*
1) Настава*
a) Студијски'програми'и*curriculumi'
Задатак:! Потпуна! апликација! свих! студијских! програма! и! curriculumа! пријављених! у!
документима!за!акредитацију,!с!обзиром!на!то!да!2014.!године!истиче!четворогодишњи!
студиј! последње! генерације! студената! уписаног! по! ранијем! режиму! студија! школске!
2005/2006.!године.!
Надлежност:!
НаставноDнаучно!веће!Факултета!и!наставници!и!сарадници!у!настави!појединачно;!
радна! тела! Факултета:! Комисија! за! оцену! квалитета,! Правна! клиника! и! њено!
руководство;!
свакодневна!контрола:!декан!и!продекани!Факултета;!
општа!контрола:!Савет!Факултета!и!Сенат!Универзитета!Унион.!!

-

б)''Кадровски'развој'
Задатак:! Пријем! у! радни! однос! са! пуним! радним! временом! наставника! и! сарадника,! у!
складу!са!потребама!и!могућностима!факултета,!са!циљем!да!што!већи!број!наставника!и!
сарадника!буде!ангажован!по!основу!радног!односа!на!неодређено!време.!
Надлежност:! декан! факултета,! стручне! ad! hoc! комисије,! НаставноDнаучно! веће!
Факултета,!сенат!Универзитета.!

в)' Потпуно' савлађивање' новог,' „Болоњског“' приступа' оцењивању'
студената'
Задатак:!Потпуна!апликација!назначеног!циља,!с!обзиром!на!то!да!2014.!године!истиче!
четворогодишњи! студиј! последње! генерације! студената! уписаног! по! ранијем! речиму!
студија!школске!2005/2006.!године.!

!
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Надлежност:! Наставници! и! сарадници! појединачно,! свакодневна! контрола! декан! и!
продекан! за! наставу;! општа! контрола,! Наставно! научно! веће! и! Веће! постдипломских!
студија.!!

г)'Проширење'броја'учешћа'студената'Правног'факултета'Универзитета'
Унион'на'међународним'и'националним'такмичењима'
Задатак:! Припрема! и! пријављивање! студената! за! учеће! у! међународном! такмичењу!
симулације!суђења!пред!међународном!трговачком!арбитражом.!
Надлежност:! предметни! наставници! и! сарадници;! стални! арбитри! Спољнотрговинске!
арбитраже!у!Београду!који!су!сарадници!у!настави!на!Факлтету.!Свакодневна!контрола:!
декан! и! продекан! факултета;! општа! контрола:! НаставноDнаучно! веће! и! Веће!
постдипломских!студија.!

д)' Проширење' сарадње' са' ТЕМПУС' и' другим' међународним' програмима'
сарадње!
Задатак:! Интензивирати! праћење! конкурса! и! конкурисати! код! фондова! ЕУ! и! других!
међународних!фондова!са!циљем!учешћа!на!пројектима!образовноDнаучног!карактера.!
Надлежност.! Декан,! продекани! за! наставу! и! за! научни! рад,! ! мешовита! тела! формирана!
конзорцијумом,! наставници! и! сарадници.! Контрола;! мешовита! тела! формирана!
конзорцијумом,!НаставноDнаучно!веће!Факултета,!Сенат!Универзитета.!

ђ)'Усавршавање'и'продубљивање'знања'из'области'правне'информатике'
Задатак:! Настављање! са! обуком! из! правне! информатике,! како! кроз! наставу! у! оквиру!
студијског! програма,! тако! и! кроз! додатне! активности,! однсоно! курсеве! које! организују!
Параграф,!Скужбени!гласнк!и!други.!
Надлежност:!предметни!наставници.!Контрола:!декан!и!продекан!за!наставу.!

2) Администрација*
а)' Обезбеђење' једнаког' приступа' и' поштеног' третмана' студената' на'
испитима'и'другим'облицима'провере'знања'
Задатак:! Настављање! са! применом! система! аутоматског! пријављивања! испита.! Развој!
софтвера!који!помаже!припреми!испита.!
Надлежност:! Информатички! администратор,! администратор! сајта,! студентска! служба,!
продекан! за! наставу.! Општа! контрола:! декан,! секретар,! шеф! опште! службе! и! НаставноD
научно!веће.!

б)'
Побољшавање'
информисаности'
студената,'
наставника'
и'
администрације' о' битним' догађајима' факултетског,' а' нарочито'
универзитетског'живота'и'рада'
Задатак:! Издавање! информатора! за! основне,! мастер,! специјалистичке! и! докторске!
академске! студије! за! школску! 2008/2009,! као! и! наредну! школску! годину,! као! и!
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објављивање! на! интернет! страници! Факултета;! повећање! броја! садржаја! о! Правном!
факултету!на!интернет!страници!Универзитета!Унион.!
Надлежност:!продекани!за!наставу!и!научни!рад,!студентска!служба,!шеф!опште!службе,!
администратори!сајта!Факултета!и!Универзитета,!проректори!Универзитета.!Контрола:!
декан,!НаставноDнаучно!веће,!Веће!постипломских!студија,!Сенат!Универзитета.!!

в)' Организовање' обуке' студената,' наставника' и' администрације' за'
примену'новог'законодавства'о'високом'образовању'и'„Болоњског'процеса“'
укупно*
Задатак:!едуковати,! као! примарни! задатак! новоуписане! студенте! прве! године! студија,!
као! и! студенте! на! мастер,! специјалистичким! и! докторским! студијама! у! првој! недељи!
предавања! (последња! недеља! сепрембра),! а! секундарно,! у! исто! време! освежити! знања!
наставника!и!сарадника.!
Надлежност:!продекани!за!наставу!и!за!научни!рад,!шеф!општег!одсека,!шеф!студенткс!
службе;!надзор:!декан!Факултета.!

3)*

*

Научноjистраживачки*рад*

а')'Подстицање'младих'и'надарених'за'научноMистраживачки'рад'
Задатак:! Упутити! у! наредве! две! школске! године! по! једног! младог! научног! радника! о!
трошку! Факултета! на! студијски! боравак! од! једне! до! четири! недеље! у! иностранство,! на!
основу! јавног! конкурса,! при! чему! предност! имају! запослени! на! Факултету! са! пуним!
радним!временом,!над!осталим!сарадницима!у!настави.!
Надлежност:!продекан!за!финансије,!НаставноDнаучно!веће:!контрола.!декан!факултета,!
савет!Факултета.!

б)' Сарадња' са' Универзитетом' у' Сегедину' и' Правним' факултетом' тог'
Универзитета'
Задатак:!Са!Правним!факултетом!у!Сегедину!је!закључен!уговор!о!сарадњи,!али!се!он!до!
сада! није! знајачајније! реализовао.! У! наредном! перидоу! треба! обновити! контакте! и!
интензивирати!сарадњу!са!овим!факултетом.!
Надлежност:! декан,! ректор,! продекан! за! научни! рад,! Покрајински! секретаријат! за!
образовање,! мешовита! тела.! Контрола:! Наставно! научно! веће! факултета! и! Сенат!
Универзитета.!

в)'Центар'за'немачке'студије'
Задаци:! Наставити! са! активностима! Центра! које! су! се! у! претходном! планосм! периоду!
показале!врло!успешним.!Преко!овог!центра!интензивирати!сарадњу!са!факултетима! и!
универзитетима! у! Немачкој.! Испитати! могућност! објављивања! публикација! на! српском!
и!немачком!језику!као!двојезичних.!!
Надлежност:! Координатор! Центра! за! немачке! студије,! продекан! за! науку.! Контрола,!
декан!и!НаставноDнаучно!веће.!
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г)'Учешће'у'раду'семинара'ФЕФА'Европске'интеграције'и'Европско'право'
Задаци:!Припрема!презентације!за!семинар!и!рада!у!публикацији.!
Надлежност:!предметни!наставници!и!сарадници,!продекан!за!наставу.!Контрола:!декан!
факултета.!

4)**

*

Студентски*живот,*студентско*организовање*и*стандард*

а)'Центар'за'професионалну'оријентацију'и'запошљавање'
Задаци:! Ангажовање! неког! од! сарадника! на! пословима! помоћи! студентима! при!
конкурисању! и! запошљавању.! Закључивање! нових! уговора! о! пословној! сарадњи,! уз!
обавезу!запошљавања!одређеног!броја!дипломираних!студената!Факултета.!
Надлежност:! Координатор! Центра! за! професионалну! оријентацију! и! запошљавање,!
продекан!за!финансије.!Контрола:!декан!и!секретар!Факултета.! !

!

б)'Додела'прве'награде'Фонда'Марка'Миловића'

Задатак:! Избор! најбољег! од! приспелих! награда! и! додела! награде.! Настављање! са!
праксом!једногодишњег!додељивања!награде.!
Надлежност:! жири! успостављен! правилима! о! установљењу! Фонда! и! додела!!!!!!!!!!!
награде.!

!

в)'Алумни'

Задаци:! Интензивирање! рада! алумни;! успостављање! евиденције! дипломираних!
студената!и!проширење!чланова!алумни.!
Надлежност:! Председништво! алумни,! продекан! за! науку,! студентска! служба,! шеф!
општег!одсека.!Контрола:!декан!и!наставноDнаучно!веће.!

г)' Установљавање' стипендије' за' докторске' студије' за' једно' лице' са'
инвалидитетом,'као'и'проширење'броја'стипендиста'
Задаци:!Установљавање! и! избор! кандидата! за! једну! стипендију! за! докторске! студије! за!
лице!са!инвалидитетом;!проширење!броја!стипендираних!студената!са!једног!на!два.!
Надлежност:! Продекан! за! финансије,! савет! Факултета;! Контрола.! декан! и! наставноD
научно!веће.!

5)*

*

*Издаваштво*

а)'Повећање'броја'сопствених'уџбеника'
Задаци:! Повећати! број! уџбеника! чији! су! аутори! наставници! и! сарадници! Факултета! до!
90%! укупног! броја! уџбеника.! Објавити! скрипта! са! случајевима! за! практичне! вежбе! у!
писаном!облику!за!прву!и!другу!годину!основних!студија.!

!
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Надлежност.!Издавачки!савет,!појединачни!наставници!и!сарадници,!продекан!за!науку.!
Контрола:!декан!и!НаставноDнаучно!веће.!

б)' Редовно' издавање' Годишњака' Правног' факултета' Универзитета'
Унион'
Задаци:!Избор!редакције!и!главног!и!одговорног!уредника.!Редовно!издавање!годишњака!
у!сарадњи!са!ЈП!„Службени!гласник“.!
Надлежност:! Издавачки! савет,! продекани! за! наставу! и! финансије.! Контрола:! декан! и!
НаставноDнаучно!веће.!

'
в)' Издавање' публикације' са' изабраним' специјалистичким' и' мастер'''''''''''''''
радовима'
Задаци:!Избор!радова.!Издавање!првог!зборника!у!сарадњи!са!ЈП!„Службени!гласник“.!
Надлежност:! Издавачки! савет,! продекани! за! наставу! и! финансије.! Контрола:! декан! и!
НаставноDнаучно!веће.!

'

6)*Библиотека*
а)'Повећање'буџетског'дела'за'набавку'књига'

Задаци:!Обезбедити!одговарајући!износ!у!финансијском!плану!за!ове!намене.!
Надлежност:!Библиотечки!одбор,!продекан!за!финансије.!Контрола:!савет!Факултета.!

б)'Повећање'броја'рачунара'у'Библиотеци'и'читаоници'
Задаци:!набавка!једног!рачунара.!
Надлежност:! управник! Библиотеке,! продекан! за! финансије,! секретар! Факултета.!
Контрола.!савет!Факултета!

IV.

СРЕДЊЕРОЧНИ*ПЛАН,*КОНКРЕТНИ*ЗАДАЦИ,*НАДЛЕЖНОСТ*ТЕЛА*И*
ЛИЦА*(2013*–*2018)**

1) Настава*
''''
а)' Настављање' са' применом' curriculuma' докторских' студија' у'
области'Права'ЕУ'
Задаци:! Настављање! са! реализацијом! модела! који! је! прилагођен! изворима! права! и!
стандардима!у!Србији,!избор!сарадника!у!настави,!реализација!curriculuma.!
Надлежност:!предметни! наставници,! продекан! за! науку,! веће! постдипломских! студија.!
Контрола:!декан!Факултета,!НаставноDнаучно!веће,!Сенат!Универзитета.!

!

!
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б)' Израда' curriculuma' и' почетак' рада' мастер' интердисциплинарног'
курса'Цonstruction*Law*на'Универзитету'Унион'
Задатак:!формирање!заједничког!тела,!израда!curriculumа,!извођење!пилот!програма,!па!
потом!успостава!курса.!
Надлежност:! предметни! наставници! релевантних! факултета! у! саставу! Универзитета,!
декан! и! ректор.! Контрола! НаставноDнаучно! веће! Факултета,! веће! постдипломских!
студија!Факултета,!Сенат!Универзитета.!!

в)'Кадрови'
Задаци:! Избор! два! наставника! на! наставним! предметима! чији! наставници! одлазе! у!
пензију! или! се! приближавају! одласку! у! пензију,! првенствено! из! реда! наставника! и!
срадника! Факултета,! који! у! међувремену! стекну! одговарајућа! наставна! ! звања! и! избор!
најмање!два!сарадника!у!радни!однос!са!пуним!радним!временом.!
Надлежност:! декан! факултета,! НаставноDнаучно! веће.! Контрола:! Веће! посдипломских!
студија,!Сенат!Универзитета.!

г')'Проширење'сарадње'са'правосудним'и'другим'институцијама'
Задаци:!'Поред!постојеће!!сарадње!са!три!основна!суда!у!Београду,!са!Апелационим!судом!
у! Београду,! Врховним! касационим! судом! Србије! и! Уставним! судом! Србије,! успоставити!
сарадњу! са! још! једним! бројем! судова,! водећи! рачуна! о! њиховој! територијалној!
распрострањености! у! односу! на! регионе! у! којима! је! стално! настањен! највећи! број!
студената! који! имају! стално! пребивалиште! ван! Београда! (региони! Шапца,! Лознице,!
Ужица,! Пожаревца,! Смедерева),! као! и! по! могућности! са! судовима! из! суседних! држава.!
Исто! важи! за! привредне! субјекте.! Поред! постојеће! сарадње! са! локалном! самоуправом! у!
Инђији,!успоставити!сарадњу!са!најбоље!оцењеним!локалним!самоуправама.!Наставити!
и!продубити!сарадњу!са!Народном!скупштином!Републике!Србије.!
Надлежност:! декан! и! секретар! Факултета,! ректор! Универзитета.! Контрола:! НаставноD
научно!веће,!савет!Факултета,!Сенат!Универзитета.!

д)'Оснивање'регионалног'такмичења'симулације'парничног'суђења'
Задаци:!На!основу!већ!обављених!прелиминарних!разговора,!установити!такмичење!под!
насловом!Меморијал!Познић[Трива,!које!факултет!није!успео!да!успостави!у!претходном!
планском! периоду,! посвећену! успомени! на! два! кључна! теоретичара! грађанског!
процесног! права! у! бившој! Југославији.! Учесници! такмичења! би! били! сви! факултети! на!
територији!бивше!Југославије!у!којима!се!разуме!ранији!српскоDхрватски!језик.!
Надлежност:! предметни! наставници,! продекан! за! науку.! Контрола:! НаставноDнаучно!
веће.!

ђ)' Настављање' са' радом' Правне' клинике' као' реалног' правног'
саветовања'
Задаци:!на!основу!досадашњих!резултата!рада!Правне!клинике,!неопходно!је!наставити!
са!њеним!радом.!Уз!помоћ!адвоката!и!судија!који!су!ангажовани!у!обуци!студената!за!рад!
у!правној!клиници,!правна!клиника!ради!у!две!области!–!радно!право!и!породично!право.!
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Сваке! године! се! организуе! обука! групе! студената! који! су! заинтересовани! за! рад! у!
правној!клиници,!након!чега!се!они!ангажују!кроз!давање!савета!странкама,!као!и!кроз!
израду!писаних!поднесака.!
Надлежност:! координатор! Правне! клинике,! декан! и! продекани,! председник! алумни.!
Контрола:!НаставноDнаучно!веће.!

е)'Увођење'у'понуду'страних'језика'франнцуског'језика'
Задатак:!! У! претходном! планском! периоду! није! остварена! намера! увођења! француског!
језика! у! наставу.! У! наредном! периоду! би! требало,! ако! финансијске! могућности!
факултета!то!дозволе,!увести!и!француски!језик!као!један!од!изборних!предмета.!!
Надлежност:!декан!и!НаставноDнаучно!веће.!

2. Администрација*
a) Успостављање'поуздане'контроле'присуства'студената'
Задаци:! У! претходном! планском! периоду! није! реализована! набавка! и! инсталирање!
електронског!тактилног!идентификатора.!Настојати!да!се!то!учини!у!наредном!периоду.!
Надлежност:! продекан! за! финансије,! секретар,! шеф! опште! службе.! Контрола:! декан! и!
савет!Факултета.!

б)' Пребацивање' свих' постојећих' евиденција' студената' и' испуњавања'''
обавеза'као'факултетских'сервиса'и'администрације'у'електронски'облик**
Задаци:* У! мери! у! којој! ! законом! или! другим! актом! није! предвиђена! обавезна! писана!
форма,! у! електронски! облик,! студентска! евиденција! ће! се! водити! у! електронском!
облику.! Иако! је! и! данас! она! успостављена,! до! краја! средњерочног! периода! треба!
утврдити!кад!је!само!она!довољна!и!на!којим!носачима!се!мора!чувати.!
Надлежност:! студентска! служба,! секретар! Факултета,! шеф! општих! послова.! Контрола:!
декан!Факултета.!

в)' Побољшавање' информисаности' студената,' наставника' и'
администрације' о' битним' догађајима' факултетског,' а' нарочито'
факултетског'и'универзитетског'живота'и'рада**
Задаци:! у! школској! 2014/15! години! преиспитати! решења! постојеће! интернет!
презентације! и! по! могућству! преуредити! је! до! краја! 2015.! године.! Успоставити!
интерактивне! странице! за! поједина! подручја! и! правне! дисциплине;! иако! сви! од!
описаних! механизама! већ! постоје,! средњерочан! и! дугорочан! задатак! јесте! њихово!
унапређивање,! поједностављивање! и! појачана! интерактивност;! почетак! рада!
интерактивне!учионице.!
Надлежност:!администратори,!шеф!опште!службе,!студентска!служба,!декан.!Контрола:!
НаставноDнаучно!веће!и!савет!Факултета,!Сенат!Универзитета.!
!
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3)**

*

Научноjистраживачки*рад*

a) Подстицање'младих'и'надарених'за'научноMистраживачки'рад'
Задаци:! повећање! броја! студијских! боравака! у! иностранству! са! једног! на! два! научна!
радника!годишње!о!трошку!Факултета.!
Надлежност:! продекани! за! финансије! и! науку,! НаставноDнаучно! веће,! Веће!
постдипломских!студија.!Контрола:!Савет!Факултета!и!Сенат!Универзитета.!

б)'Подстицање'и'развој'теоријског'рада'нарочито'у'домену'приватног'
права' као' и' домену' теорије' права' и' људских' права,' с' обзиром' на' високе'
компетенције'наставника**
Задаци:! посебно! ангажовање! доктора! honoris! causa! иностраног! универзитета,! дописног!
члана! међународне! академије! наука! и! наставника! судије! Суда! за! људска! права,!
запослених! на! факултету! у! својству! редовних! професора,! нарочито! на! докторским!
студијама!и!у!индивидуалном!раду!са!водећим!докторантима.!
Надлежност:!наведени!предметни!наставници,!веће!постдипломских!студија.!Контрола:!
декан,!НаставноDнаучно!веће!Факултета!и!Сенат!Универзитета!

в)'ТЕМПУС'програм'
Задаци:!у!зависности!од!резултата!конкурса!за!пројекте!ТЕМПУСDа!–!систематски!рад!на!
пројекту,!као!и!конкурисање!на!другим!пројектима.!
Надлежност:! продекан! за! науку,! предметни! наставници,! Веће! постдипломских! студија.!
Контрола:!декан!Факултета,!НаставноDнаучно!веће,!Сенат!Универзитета.!

г)' Проширење'
факултетима'

сарадње'

са'

иностраним'

универзитетима'

и'

Задаци:!на! основу! прелиминарних! разговора,! успоставити! сарадњу! са! високошколским!
институцијама!из!Велике!Британије,!Ирске!и!Италије,!на!дугорочним!основама.!
Надлежност:!ректор!Универзитета,!декан!и!продекани.!Контрола:!Наставно!научно!веће!
и!Сенат!Универзитета.!

4)**

*

Студентски*живот*

a) Стпендирање'студената'и'студентска'размена'
Задаци:!Факултет!већ!додељује!10!стипендија,!а!преиспитаће!се!могућност!за!повећање!
овог!броја.!Започета!размена!студената!са!иностранством!треба!да!се!прошири!тако!што!
ће!се!повећати!број!студената!који!учествују!у!размени.!На!основу!закључених!уговора!о!
сарадњи! са! иностраним! факултетима! и! универзитетима,! интензивирати! размену!
студената.!!
Надлежност:! продекан! за! финасије,! декан,! Центар! за! немачке! студије.! Контрола:!
НаставноDнаучно!веће!и!Сенат!Универзитета.!
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б)'Израда'елабората'о'изградњи'смештаја'за'студенте'ван'Београда'
Задаци:! у! сарадњи! са! Универзитетом! Унион! и! осталим! факултетима! у! саставу!
Универзитета! размотрити! финансијске! могућности! и! израдити! елаборат! о! изградњи!
студентског!дома!и!критеријумима!за!пријем.!
Надлежност:! ректор! Универзитета,! декан! и! секретар! факултета.! Контрола:! Савети!
Универзитета!и!Факултета.!!

5)**

*

Издаваштво*

а)'Повећање'броја'сопствених'уџбеника'
Задаци:! Повећати! број! уџбеника! чији! су! аутори! наставници! и! сарадници! Факултета! до!
90%! укупног! броја! уџбеника.! Наставити! објављивање! скрипта! са! случајевима! за!
практичне!вежбе!у!писаном!облику!за!трећу,!четврту!годину!основних!студија,!као!и!за!
мастер!и!специјалистичке!студије.!
Надлежност.!Издавачки!савет,!појединачни!наставници!и!сарадници,!продекан!за!науку.!
Контрола:!декан!и!НаставноDнаучно!веће.!

б)' Континуирано' издавање' ' Годишњака' Правног' факултета'
Универзитета'Унион'
Задаци:!!Издавање!!годишњака!у!сарадњи!са!ЈП!„Службени!гласник“.!
Надлежност:! Издавачки! савет,! продекани! за! наставу! и! финансије.! Контрола:! декан! и!
НаставноDнаучно!веће.!

в)' Настављање' са' објављивањем' научноMстручног' часописа' Правног'
факултета'Универзитета'Унион,'Правни'записи'
Задаци:!Часопис! Правни! записи! већ! се! објављује! два! пута! годишње.! Наставити! са! овом!
праксом!и!у!наредном!планском!периоду.!
Надлежност:! Издавачки! савет,! продекани! за! наставу! и! финансије.! Контрола:! декан! и!
НаставноDнаучно!веће.!

6)**

*

Библиотека*

а)'Повећање'буџетског'дела'за'набавку'књига'
Задаци:!Прибављање!средстава!и!обезбеђивање!донација.!
Надлежност:Библиотечки!одбор,!продекан!за!финансије.!Контрола:!Савет!Факултета.!

б)'Повећање'броја'рачунара'и'Библиотеци'и'читаоници'
Задаци:!набавка!два!рачунара.!
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Надлежност:! управник! Библиотеке,! продекан! за! финансије,! секретар! Факултета.!
Контрола:!Савет!Факултета..!

V.

ДУГОРОЧНИ*ПЛАН,*КОНКРЕТНО*ЗАДАЦИ,*НАДЛЕЖНОСТ*ТЕЛА*И*
ПОЈЕДИНАЦА*(2008*–*2018)*

*
1)***************

*Заједнички*задаци*

У!свим!областима!и!по!тачкама!наведеним!под!А)!и!Б)!овог!одељка,!као!и!у!одељку!II!1)!
1.1.! овог! Плана! рада,! ваља! наставити! и! побољшати! планиране! активности,! са! истим!
задацима!и!носиоцима!послова.!

2)**

*

Најкрупнији*задаци*и*начин*остварења*

а)' Правна' припрема' за' ступање' Србије' у' ЕУ! а! нарочито! даље!
усавршавање! пистојећег! curriculumа! ! наставног! предмета! Право! ЕУ! на! свим!
нивоима! наставе,! и! интензивирање! наставе! гостујућих! професора! који! се! баве!
овом! врстом! обуке! студената! и! развијање! сарадње! са! иностраним!
универзитетима!и!центрима.!
б)' Изградња' студентског' дома' Универзитета' Унион,' ! на!
основуелабората!из!претходне!тачке.!
VI.

ПРОГРАМ*НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ*РАДА*ПРАВНОГ***ФАКУЛТЕТА*
УНИВЕРЗИТЕТА*УНИОН***2008j2012.*ГОДИНЕ*

Имајући! у! виду! неопходност! континуираног! научног! развоја! и! стручног!
усавршавања! у! области! правних! наука,! као! и! усклађивања! правног! система! Републике!
Србије! са! модерним! тендецијама! у! европском! и! светском! праву,! и! нужност! убрзања!
процеса!реформе!домаћег!институционалног!и!правног!система!уз!подизања!свесности!
јавног!мњења!о!значају!развоја!правног!система,!Правни!факултет!Универзитета!Унион,!
усваја!Програм!научноистраживачког!рада!за!период!2008D2012.!година.!!
У! складу! са! законом,! Факултет! обавља! следеће! врсте! научноистраживачке!
делатности:!
D! Истраживање! и! експериментални! развој! у! друштвеним! наукама,! и! то:!
прикупљање,! сређивање! и! на! научним! методама! засновано! проучавање!
законодавства,! правне! науке! и! праксе! у! појединим! земљама;! праћење! домаћег!
законодавства;! упоредноправно! обрађивање! појединих! значајних! и! актуелних!
питања!из!области!домаћег!и!страног!права;!проучавање!појединих!питања!у!вези!
са! изградњом! и! унапређењем! правног! система! Републике! Србије! и! упознавање!
одговарајућих!институција!у!иностранству!са!законодавством,!правном!науком!и!
праксом! у! Републици! Србији;! систематско! проучавање! права! ЕУ! и! његове!
примене;!
D! Усавршавање! кадрова! за! научноистраживачки! рад! уз! могућност! одобравања!
плаћеног! одсуства! у! трајању! до! једне! године! ради! стручног! и! научног!
усавршавања!у!земљи!или!иностранству;!
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D! Подстицање! младих! и! надарених! за! научноистраживачки! рад! у! складу! са!
Програмом!развоја!научноистраживачног!подмлатка!Факултета;!
D!Издавање!научних!публикација!и!одржавање!научних!скупова.!
Циљеви!у!области!научноистраживачког!рада!су!:!
D!стварање!нових!научних!знања!или!резултата!примењивих!у!пракси;!
D!!развој!и!унапређење!наставе;!
D!!обучавање!и!усавршавање!младих!научних!истраживача;!!
D!!интензивирање!и!ширење!билатералне!научне!сарадње;!
D! ! укључивање! у! мултилатералне! процесе! научне! и! образовне! сарадње! и!
иницијативе;!
D! усмеравање! законодавних! напора! државних! органа! у! правцу! побољшања!
квалитета! прописа! и! уједначавања! праксе! са! развијеним! правним! системима!
света;!
D! подстицање! реформи! у! области! законодавства! и! пружање! стручне! саветодавне!
подршке!приликом!спровођења!реформи!у!тој!области;!
D!хармонизација!домаћег!права!са!правом!ЕУ;!
D!трансфер!знања!и!дисперзија!научних!достигнућа.!
Активности! усмерене! ка! остваривању!
научноистраживачког!рада!обухватају:!

предвиђених!

циљева!

у!

области!

D! израду! анализа! и! студија! у! областима! од! нарочитог! значаја! за! правни! систем!!
Републике!Србије;!
D!предлагање!и!примену!савремених!решења!у!области!правне!науке!и!праксе;!!
D! учешће! у! изради! текстова! прописа! уз! коришћење! резултата! научних!
истраживања!и!!компаративних!анализа;!
D!давање!коментара!и!стручних!мишљења!о!важећим!прописима;!
D!активно!учешће!у!јавним!дебатама!поводом!доношења!нових!прописа;!
D!праћење!и!критички!осврт!на!имплементацију!усвојених!законодавних!решења;!
D!спровођење!програма!и!кампања!усмерених!на!подизање!свести!јавног!мњења!о!
значају! владавине! права,! принципа! демократског! друштва! и! установљавања!
правне!државе;!
D!мониторинг!и!анализу!праксе!домаћих!и!међународних!судова;!
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D! активно! партнерство! са! државним! органима! приликом! стварања! нормативних!
претпоставки!за!имплементацију!обавеза!преузетих!из!!међународног!права;!
D!приближавање!конкретних!решења!из!права!ЕУ!и!међународног!права!научној!и!
широј!јавности;!!
D! представљање! и! издавање! резултата! научних! истраживања! путем! израде!
публикација,!часописа!и!wеб!презентација;!
D! успостављање! или! наставак! сарадње! са! сродним! научним! и! образовним!
установама!у!Републици!Србији!и!у!иностранству;!
D!стварање!услова!за!усавршавање!младих!научних!кадрова;!
D!учешће!у!међународној!размени!научних!кадрова!и!усавршавању!у!иностранству;!
!D!организовање!стручних!саветовања,!семинара!и!радионица;!
Приоритети!у!научноистраживачком!раду!су:!
D!развој!правне!науке;!
D! подизање! квалитета! домаћег! законодавства! и! његова! хармонизација! са! правом!!!!!!
ЕУ;!
D! реализација! научноистраживачких! пројеката! од! општег! интереса! за! Републику!
Србију;!
D!издавање!књига!и!других!публикација!;!
D!међународна!сарадња!на!пословима!усавршавања!младих!научних!истраживача;!
D! међународна! сарадња! на! пословима! организовања! и! одржавања! домаћих,!
регионалних!и!светских!научних!скупова.!
Финансирање!активности!
Средства!за!финансирање!научноистраживачког!рада!Факултета!обезбеђују!се!из:!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

средстава!оснивача;!
средстава!привредних!друштава,!удружења!и!других!организација;!
сопствених!прихода!Факултета;!
средстава!домаћих!фондова!и!задужбина,!и!поклона!правних!и!физичких!лица;!
средстава!страних!фондација,!правних!и!физичких!лица!и!донација;!
других! извора,! под! условом! да! се! не! угрожава! аутономија! и! достојанство!
научноистраживачке!делатности.!
7) Факултет!има!право!да!средства!предвиђена!за!научноистраживачки!рад!користи!за!
плаћање! наставног! и! ненаставног! ! особља! и! других! лица! ангажованих! у!
научноистраживачком! раду! и! за! награђивање! студената! и! доктораната! који! су!
ангажовани!на!истраживачким!пословима.!
8) Цена! научноистраживачких! услуга! које! Факултет! пружа! трећим! лицима! утврђује! се!
уговором.!!
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ПЛАН*РЕАЛИЗАЦИЈЕ*ПРОГРАМА*ЗА*ПЕРИОД**2013j2014*–*ПРОЈЕКТИ*
Назив*пројекта:*“Центар*за*немачке*студије“*–!основан!18.!јануара!2008.!године!
при! Правном! факултету! Универзитета! Унион.! Циљ! установљавања! Центра! је!
употпуњавање!квалитетне!понуде!образовања.!Реч!је!о!допунским,!додатним!студијама!
на!којима!се!рад!рачуна!као!академски!рад,!а!које!не!представљају!студије!германистике!
односно!немачког!језика!и!књижевности,!већ!друштвеног!живота!на!немачком!говорном!
подручју.!То!значи!да!ће!се!у!оквиру!Центра!на!мултидисциплинарни!и!упоредан!начин!
озбиљно! проучавати! немачка! филозофија,! социологија,! политичке! науке,! немачка!
правна!и!економска!мисао.!У!првој!фази!реализације!овог!пројекта!немачке!студије!неће!
иступати! као! самосталан! предмет,! него! ће! се! везивати! за! неки! од! одговарајућих!
предмета! (нпр.! међународно! право)! и! уклапаће! се,! у! форми! блок! семинара,! у! постојећи!
распоред! предавања.! Студије! ће! имати! и! бројне! друге! форме! активности! као! што! су!
тематска! предавања,! јавни! часови,! компримирани! семинари,! а! имаће! и! посебну! понуду!
за! студенте! последипломских! студија! и! научноистраживачки! подмладак! Факултета.!
Руководилац!пројекта!је!Јелена!Волић!Хellbusch;!
jНазив* пројекта:* “Правна* помоћ“* –! Пројекат! се! реализује! у! сарадњи! са! Шведским!
хелсиншким! комитетом! за! људска! права! и! Европском! агенцијом! за! реконструкцију!
Резултат! рада! на! пројекту! је! Модел! закона! о! правној! помоћи! који! би! попунио! једну!
огромну!празнину!у!домаћем!законодавству,!имајући!у!виду!чињеницу!да!је!Србија!једна!
од! ретких! европских! земаља! која! још! нема! закон! о! правној! помоћи.! .! Руководилац!
пројекта!је!мр.!Саша!Гајин.!
j* Назив* пројекта:* “Антидискриминационо* законодавство“* D! Пројекат! се! реализује! у!
сарадњи! са! Шведским! хелсиншким! комитетом! за! људска! права.! ! У! току! реализације!
пројекта! већ! је! издата! монографија! „Антидискриминационо! правоD! Водич“! чији! је!
задатак!да!читаоцима!који!могу!бити!правници!(судије,!тужиоци,!адвокати!и!други),!они!
који!се!баве!борбом!против!дискриминације!(невладине!организације,!медији!и!сл)!или!
они! који! су! жртве! дискриминаторног! поступања,! понуди! разумљиву! анализу! режима!
забране! дискриминације! као! и! изворне! правне! документе! на! које! се! у! суочавању! са!
дискриминацијом!могу!ослонити.!Руководилац!пројекта!је!мр.!Саша!Гајин.!
*j* Назив* пројекта:* “Модел* закона* о* заштити* података* о* личности“* –! Пројекат!
финансира!ЕУ!у!оквиру!ширег!пројекта:!„Support!to!the!reform!of!Serbian!Media!Legislation!
towards! EU! Standards! and! Strengthening! of! Legal! and! Technical! Skills! of! Media!
Professionals“.Усвајање! овог! Модела! закона! омогућиће! да! се! у! наш! правни! систем! уведу!
најсавременија! решења! присутна! у! страним! правима! и! отклоне! недостаци! постојећег!
Закона!о!заштити!података!личности!из!1998.!године.!Руководилац!пројекта!је!проф.!др.!
Владимир!!Водинелић.!
j*Назив*пројекта:*“Умеће*говорништва*и*савремени*односи*са*јавношћу“*–*Пројекат!
реализују! Правни! факултет! Универзитета! Унион! и! Центар! за! унапређивање! правних!
студија.! Циљ! је! да! се! омогући! попуњавање! празнине! које! редовни! школски! програми!
остављају!у!говорничком!умећу!и!у!говорном!изражавању,!као!и!да!полазницима!олакша!
да! стекну! самопоуздање! у! свакодневној! комуникацији.! Полазницима! ће! такође! бити!
пружена! прилика! да! у! току! курса! разјасне! основне! појмове! савремених! односа! са!
јавношћу! и! направе! паралелу! између! класичног! говорништва! и! јавног! обраћања! у! XXИ!
веку.!!Руководилац!пројекта!је!проф.!др.!Јовица!Тркуља.!
j* Назив* пројекта:* “Обезбеђивање* механизма* за* остваривање* права* на* суђење* у*
разумном*року“*–Циљ!овог!пројекта!је!да!се!у!Србију!уведе!стандард!„суђења!у!разумном!
року“!који!је!Европски!суд!за!људска!права!градио!деценијама!уназад!кроз!праксу!која!је!
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укључивала! готово! све! државе! чланице! Савета! Европе! и! тиме! изнађе! модел! измене!
процесног! законодавства,! како! кривичног! тако! и! грађанског,! на! начин! који! би!
гарантовао! ефикасније! и! лакше! долажење! до! окончања! поступка,! уз! пуно! поштовање!
других! процесних! начела! и! права! учесника! у! поступку.! Крајњи! резултат! пројекта! је!
публикација! која! би! садржавала! ! конкретне! предлоге! измене! важећих! прописа! и! била!
тако! конципирана! да! што! јасније! упозна! аширу! научно! јавност! са! овим! проблемом.!
Руководилац!пројекта!је!проф.!др.!Весна!РакићD!Водинелић.!

!
ПРОГРАМ* РАЗВОЈА* * НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ* ПОДМЛАТКА* ПРАВНОГ*
ФАКУЛТЕТА*УНИВЕРЗИТЕТА*УНИОН**2013j2018.*године**
Развој! научноистраживачког! подмлатка! Факултета! посебно! је! важан! уколико! се!
узме! у! обзир! чињеница! да! млади! научници! представљају! најзначајнији! развојни!
потенцијал!и!ресурс!Републике!Србије!и!да!активно!учествују!у!стварању!светског!фонда!
знања.! Овај! подмладак! даје! и! значајан! допринос! развоју! привреде! и! очувању! здравог!
тржишног!амбијента!пословања,!кроз!рад!на!припреми!и!увођењу!у!домаће!прописе!нових!
института! насталих! у! најнапреднијим! правним! и! тржишним! системима,! као! и! најбољих!
пракси! прихваћених! у! свету! и! ЕУ,! а! нарочито! у! смислу! хармонизације! домаћег! права! са!
правом!ЕУ.!
У!циљу!трајног!обезбеђивања!успешног!вршења!научноистраживачке!делатности,!
Правни!факултет!Универзитета!Унион,!у!складу!са!овим!Програмом,!обезбеђује!услове!за!
научни! рад! и! развој! научноистраживачког! подмлатка! Факултета! и! услове! за! његово!
стручно! усавршавање! и! напредовање,! нарочито! обраћајући! пажњу! на! примену!
најсавремених!метода!школовања!и!усавршавања!научног!подмлатка!и!неговању!веза!са!
приоритетним!доменима!у!којима!ће!реализовати!своја!научноистраживачка!достигнућа.!
Основни*циљеви*Програма*су:*
•
•
•
•
•
•

Стварање! услова! за! усавршавање! младих! научних! радника! запослених! на!
Факултету;!
Брз,!примерен!и!економичан!развој!научноистраживачког!подмлатка;!
Његово! оспособљавање! за! што! самосталнију! реализацију! научних!
истраживања!из!области!права!ЕУ;!!
Оспособљавање! за! спровођење! законодавних! и! других! реформских!
пројеката!из!области!права;!
Омогућавање! активног! учешћа! младих! научних! радника! на!
научноистраживачким!пројектима!Факултета;!
Обезбеђивање!сваког!другог!облика!подршке!младим!научним!радницима!
у!вези!са!њиховим!стручним!усавршавањем.!

Програм!развоја!научноистраживачког!подмлатка!Факултета!заснива!на!следећим!
активностима:!
! пружање! стручне! и! саветодавне! подршке! младим! истраживачима! при! похађању!
последипломских! студија! путем! менторског! рада.! Овакву! помоћ! пружа! један! или!
више! научних! радника,! које! одреди! Декан! Факултета,! узимајући! у! обзир! њихову!
стручност!у!односу!на!област!из!које!се!последипломске!студије!похађају;!!!
! редовно! укључивање! младих! истраживача! у! научноистраживачке! програме! и!
пројекте!Факултета,!у!складу!са!Програмом!о!научноистраживачкој!делатности;!!
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! укључивање!младих!истраживача!у!раду!на!реализацији!и!објављивању!резултата!
научноистраживачког!рада;!
! упућивање! младих! истраживача! на! конференције,! семинаре,! радионице! и!
програме! обуке! из! области! правних! и! друштвених! ! наука,! а! нарочито! права! ЕУ! ! у!
организацији! домаћих! и! међународних! организација! и! научних! и! стручних!
установа;!
! упућивање! истраживача! на! усавршавање! у! земљи! и! иностранству,! на! основу!
сарадње! коју! Факултет! остварује! са! научноистраживачким! и! другим!
одговарајућим!установама;!
! укључивање! младих! истраживача! у! израде! монографија,! часописа,! приручника,!
зборника!и!других!издања!Факултета;!
! суфинансирање!издавања!научних!публикација!младих!истраживача;!
! обезбеђивање! транспарентности! и! размене! научних! информација! за!
научноистраживачки! подмладак! кроз! развој! сопственог! ! библиотечког! фонда,!
сарадњу!са!домаћим!и!међународним!библиотекама!и!домаћим!и!међународним!еD
библиотекама;!
! обезбеђивање! инфраструктуре! за! рад! младих! истраживача! кроз! континуирано!
обнављање!рачунарских!ресурса!факултета!и!других!средстава!за!рад.!
Сврха! спровођења! овог! Програма! је! да! се! прошире! и! усаврше! знања!
научноистраживачког! подмлатка! како! би! он! могао! да! искористи! најновија! научна!
достигнућа!и!да!их!на!адекватан!начин!примени!у!будућим!истраживањима.!!
!
Осим!
претходно!
наведених!
активности!
усмерених!
ка!
развоју!
научноистраживачког!подмлатка!у!Факултету,!Факултет!ће!у!мери!у!којој!то!буде!могуће,!
финансирати! у! целини! или! делимично,! трошкове! магистарских! и! докторских! студија!
младих! истраживача,! као! и! друге! трошкове! усавршавања! научноистраживачког!
подмлатка! у! земљи! и! иностранству.! У! члану! 76! Статута! предвиђено! је! да! студент!
докторских!студија!може!бити!ослобођен!школарине!у!целости!или!делимично,!ако!је!као!
сарадник!запослен!на!Факултету!или!ако!на!основу!уговора!суделује!у!извођењу!наставе!
на! Факултету.! Поступак! ослобођења! школарине! почиње! предлогом! студента! или! два!
наставника! Факултета! који! се! подноси! Савету.! Савет! одлучује! о! потпуном! или!
делимичном! ослобођењу! од! школарине,! нарочито! водећи! рачуна! о! резултатима! које! је!
кандидат! остварио! у! настави! и! ваннаставним! активностима! Факултета,! као! и! о! ужој!
стручној! оријентацији! кандидата! и! њеном! значају! за! научноDнаставни! рад! Факултета.!
Начин,!обим!и!услови!ослобођења!од!школарине!уређују!се!уговором!између!кандидата!и!
Факултета.!
!
Посебан! подстицај! за! развој! научноистраживачког! подмлатка! Факултета!
представља!могућност!одобравања!плаћеног!одсуства!истраживачу!у!научном!звању!или!
истраживачуDсараднику,!у!трајању!до!једне!године!ради!стручног!и!научног!усавршавања!
у! земљи! или! иностранству.! Таква! могућност! предвиђена! је! чланом! 150.! Статута!
Факултета! у! коме! је! прописано! да! наставнику,! после! пет! година! рада! проведених! на!
Факултету,! декан! може! одобрити! плаћено! одсуство! у! трајању! од! једне! школске! године,!
ради! стручног,! односно! научног! усавршавања,! ако! је! обезбеђена! замена! у! извођењу!
наставе.!Тиме!се!додатно!подстиче!научноистраживачки!подмладак!Факултета!на!научно!
усавршавање! и! спровођење! истраживања! која! треба! да! резултирају! издавањем! нових!
монографија!у!области!правне!науке.!
!
Ради!што!успешнијег!развоја!научноистраживачког!подмлатка,!Факултет!ће!поред!
претходно! наведених,! младим! истраживачима,! пружити! и! сваки! други! вид! стручне,!
техничке! или! материјалне! подршке,! када! организационе! и! финансијске! могућности!

!
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Факултета! то! буду! дозвољавале.! Тиме! ће! се! омогућити! свеобухватан! развој! и! стручно!
усавршавање!младих!истраживача,!а!уз!то!подстаћи!њихово!даље!напредовање.!

ПЛАН*РЕАЛИЗАЦИЈЕ*ПРОГРАМА*–*ПРОЈЕКТИ*
*

За!период!2008D2012.!година!предвиђено!је!да!Факултет,!у!циљу!јачања!академске!
и! научноDистраживачке! сарадње,! потпиђе! петогодишњи! Уговор! о! сарадњи! са! Правним!
факултетом! Универзитета! у! Сегедину! (Мађарска)! којим! је! предвиђено! заједничко!
оснивање! и! вођење! Мастер! програма! из! области! права! Европске! уније! и! европских!
интеграција,! као! и! стручно! усаврашавање,! заједничко! истраживање! и! узајамно!
објављивање!научних!радова!наставничких!кадрова!два!факултета.!
!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! ће! посебан! подстицај! за! учешће! у! овом!
програму!дати!свом!научноистраживачком!подмлатку.!

!
ПОСЛОВНИ*ПЛАН*РАДА*
I* ИСТОРИЈАТ*И*НАМЕРА*
I/А*j*ИСТОРИЈАТ!
! ! !
!Решењем! Владе! Републике! Србије! D! Министарства! просвете! о! давању!
сагласности! на! елаборат! о! оправданости! оснивања! факултета! за! пословно! право! под!
бројем! 612D00D298/2001D4! од! 01.11.2001.! године,! покренут! је! поступак! за! оснивање!
садашњег!Правног!факултета!Универзитета!Унион.!!
! ! !
Факултет! је! након! добијања! решења! поменутог! министарства! о!
испуњености! кадровских,! просторних! и! техничких! услова! за! почетак! рада! и! обављање!
делатности! четворогодишњих! основних! студија! основан! 15.04.2002.! године,! решењем!
Трговинског! суда! у! Београду! (до! данас! надлежан! за! Установе)! број! ВИDФиD4031/02! под!
именом!Факултет!за!пословно!право.!
! ! !
Након! формирања! законске! обавезе! оснивања! универзитета! прво! је!
пословао!у!склопу!садашњег!Универзитета!Сингидунум,!Београд,!Данијелова!бр.32,!да!би!
након!спознаје!пословне!политике!поменутог!Универзитета,!свој!рад!унео!у!Универзитет!
Унион! и! том! приликом! се! иселио! и! из! дотадашњих! просторија! и! рад! наставио! на!
садашњој!адреси,!Нови!Београд,!Гоце!Делчева!бр.36.!
! ! !
Већ!од!првог!уписа!2002.!године,!индексе!нису!добијали!само!бруцоши!тако!
да!је!факултет!с!поносом!прве!дипломе!уручио!28.12.2006.!године,!да!би!до!данас!звање!
дипломираног!правника!на!овој!установи!стекло!укупно!794!студента.!!

!!
I/Б*j*САДАШЊИ*УСЛОВИ*
! ! !
!Осим! изнетих! мотива,! пресељење! је! имало! оправдање! и! у! значајном!
побољшању!услова!за!научни!рад!наставног!особља,!а!потом!и!свих!који!су!у!свакој!врсти!
контакта!са!Факултетом!у!домену!уређености!и!техничке!оспособљености.!

!
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! ! !
Садашња!зграда!на!непуних!2000!квм!корисне!површине,!за!наставу!поседује!
велики!амфитеатар!капацитета!преко!двестотинедвадесет!слушалаца,!средњи!капацита!
сто,! и! четири! учионице! за! шездесет! слушалаца.! Свих! шест! сала! опремљене! су!
електронском! опремом! за! праћење! наставе,! великим! прозорским! површинама! које!
одговарају! броју! слушалаца! и! дају! јасно! дневно! осветљење,! једнако! квалитетно! ноћно!
осветљење! и! расхладне! уређаје.! Лак! приступ! и! безбедност! у! брзом! напуштању! свих! и!
сваке! просторије! пружају! двоје! засебних! дијагонално! распоређених! стпеништа! које!
покривају!једини!наставни!спрат.!
! ! !
Студентима! је! преко! читавог! дана! на! располагању! стручна! библиотека! са!
преко! 13.000! наслова! и! засебна! читаоница! изоловано! смештена! у! залеђу! издавања!
књига! чиме! је! решена! бука,! врева! и! обезбеђени! услови! за! концентрацију.! Изнети! број!
наслова!ће!се!свакако!повећавати,!што!омогућава!и!површина!библиотеке,!али!посебну!
информацију! ипак! даје! чињеница! да! у! наведеном! броју! нису! оперативни! уџбеници! с!
обзиром! да! све! потребне! студенти! добијају! на! почетку! године! у! оквиру! плаћене!
школарине.! Осим! библиотеке,! студентима! је! доступна! компјутерска! сала! са! двадесет!
квалитетних! машина,! свака! прикључена! на! интернет! и! опремљена! ТФТ! монитором.! За!
ваннаставне! активности! резервисан! је! простор! тек! нешто! мањи! од! канцеларије!
продекана! и! секретара! факултета! смештен! у! средиште! збивања! који! користи!
Студентски!парламент,!а!за!основно!освежење!Студенстки!клуб.!
! ! !
Наставно! особоље! има! на! располагању! седам! кабинета! који! се! осим! за!
стручни!рад!током!испитних!рокова!користе!и!за!проверу!знања.!
! ! !
Ваннаставно! особље,! шалтере! и! канцеларије! као! и! скриптарницу,! има! на!
природном!путу!кретања!студената!од!улаза!ка!наставним!просторијама.!
! ! !
Локација! саме! зграде! има! срећну! и! захвалну! комбинацију! добрих!
саобраћајних! и! аутобуских! веза! са! задовољавајућим! бројем! паркинг! места! на! једној!
страни! и! редак! мир! са! значајним! зеленилом! и! ширином! на! другој! страни.! Намена!
објеката!у!непосредној!околини!у!потпуном!је!складу!са!овом!образовном!установом.!

I/В*j*КОНЦЕПТ*
!

! !
!Концепт! је! заснован! да! радикалном! смањењу! броја! уписаних! у! односу! на!
досадашњу!праксу!високошколских!установа!из!области!правних!наука.!Опредељујући!се!
за!максимум!од!150!уписаних,!омогућава!се!како!појединачан!рад!са!сваким!студентом,!
тако! и! увођење! праксе! и! до! сад! не! разматраних! позитивних! предмета! у! знатно! већој!
мери!и!тиме!апсолутна!компаративна!предност.!
! ! !
Број! награда! који! су! освојили! студенти! овог! факултета! у! конкуренцији!
домаћих! и! страних! правних! факултета! на! пољу! беседништва! и! симулованих! суђења,! те!
заинтересованост! и! задовољство! послодаваца! дипломцима! ове! образовне! установе!
потврђују!исправност!овде!изнетог,!а!на!почетку!рада!усвојеног!концепта.!!

I/Г*j*ОПШТИ*ЦИЉЕВИ*

!

!

!

!

!Могу!се!поделити!у!две!основне!групације:!

!

!

!

D!школовање!

!

!

!

D!научни!рад!
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! ! !
Прва!се!заснива!на!истрајности!изнетог!концепта!са!циљем!да!се!у!наредних!
пет!година!дође!до!таквог!пораста!интересовања!који!ће!омогућити!значајнију!селекцију!
квалитета!и!склоности!приликом!уписа.!Изнето!повећање!интересовања!омогућило!би!и!
оправдало! пораст! школарине! а! тиме! и! ресурса! за! другу! групацију! циљева.! Стабилне! и!
значајне! финансије! су! нужан! предуслов! за! проширење! и! кадровских! и! просторних!
капацитета,!тако!неопходних!за!озбиљан!научни!рад.!!!

I/Д*j*ПОСЕБНИ*ЦИЉЕВИ*
!

! !
Средњорочна! будућност! јесте! обезбеђена! правом! својине! на! објекту.!
Факултет!је!откупио!пословни!простор!који!је!користио!по!основу!закупа,!тако!да!га!сада!
користи!по!основу!права!својине.!Пословни!простор!је!купљен!из!средстава!кредита!који!
је!до!сада!враћен!у!мери!од!скоро!50%.!!
II**АНАЛИЗА*ТРЖИШТА*
II/А*j*ГЛОБАЛНО*ТРЖИШТЕ*
!

! !
Делатност!факултета!и!специфичност!правне!науке,!те!посебних!услова!за!
рад! (држављанство! као! услов! за! бављење! већином! занимања)! онемогућавају! глобално!
позиционирање! и! своде! међународно! тржиште! на! сарадњу! појединих! дисциплина! или!
афирмисаних!имена,!односно!стипендираних!области.!!
II/Б*j*ИСТРАЖИВАЊЕ*ТРЖИШТА*
!

! !
! Хиперпродукција!правника!с!краја!седамдесетих,!која!се!мерила!хиљадама!
уписаних! годишње! и! свођење! потреба! за! тим! кадром! у! реалне! оквире! средином!
деведесетих,! резултира! изузтено! великим! бројем! људи! који! данас! поседују! стручну!
квалификацију! али! им! је! професионална! делатност! нешто! сасвим! друго.! Интересовање!
за!образовањем!у!овој!научној!грани,!пак!бележи!знатно!мањи!пад.!Послодавци,!с!друге!
стране,!показују!знатно!веће!интересовање!за!квалитет!кадрова!који!се!не!исказује!само!
просечном!оценом,!већ!и!способношћу!да!одмах!по!завршеним!студијама!искажу!стручну!
самосталност.!
! ! !
! Посматрање!изнетих!периода!указује!на!стабилизацију!понуде!и!потражње!
по!окончању!радног!века!лица!школованих!у!доба!хиперпродукције.!

II/В*j*ПОСЕБАН*ТРЖИШНИ*СЕГМЕНТ*
!

!

!

! Пажња! није! усредсређена! ни! на! један! посебан! део! тржишта! услед!

образовања!свих!профила!правника.!Изучавање!појединачних!права,!која!до!сада!нису!ни!
постојала! у! наставним! плановима! или! су! у! најбољем! случају! била! опциони! предмети,!
немају! циљ! попуњавања! посебног! тржишног! сегмента! већ! школовања! у! складу! са!
достигнућима!данашњице.!

II/Г*j*ФАКТОРИ*КОНКУРЕНТНОСТИ*
!

! !
Иако! је! тржиште! објективно! мало! (популација! Републике! умањена! за!
претежан! део! становништва! Косова! и! Метохије! и! увећано! за! део! становништва! Црне!
Горе! и! Републике! Српске).! данас! већ! постоји! значајан! број! правних! факултета,! како!
државних!тако!и!приватних.!Конкуренција!се!често!понаша!као!нелојална!конкуренција.!
Правни!факултети!чији!је!оснивач!држава!настоје!да!оцрне!приватне!правне!факултете,!

!
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без! разликовања! међу! њима,! као! да! су! сви! правни! факултети! идентични.! Већина!
приватних! правних! факултета! оправдава! то! оцрњивање! и! једностано! нуди! брзо! и! лако!
студирање,!без!стицања!потребних!знања,!практично!продајући!диплому!као!папир!иза!
кога!не!стоји!потребно!образовање.!Опште!окружење!у!Србији!још!увек!није!спремно!да!
захтева! квалитет.! Још! увек! влада! уверење! да! се! диплома! без! знања! може! продати! на!
тржишту,! што! тржиште! и! потврђује,! те! да! је! потребно! само! прибавити! „папир“! који! је!
довољан!да!се!прима!плата.!У!ситуацији!када!правни!факултети!чији!је!оснивач!држава!
оцрњују!што!више!могу!приватне!правне!факултете,!с!једне!стране,!и!када!се!приватни!
правни!факултети!заиста!нуде!студентима!управо!у!том!светлу!које!и!приказују!државни!
правни!факултети,!мало!је!места!на!тржишту!за!факултет!који!настоји!да!очува!квалитет!
студија! и! да! не! продаје! дипломе,! већ! знање.! Овај! факултет! ће! радити! у! нарденом!
планском! периоду! у! врло! тешким! тржишним! условима.! Захваљујући! овим! негативним!
факторима,! овај! факултет! бележи! константно! смањење! броја! уписаних! студената! у!
периоду!од!неколико!година.!!
! ! !
! Посматрани! петогодишњи! период! не! пружа! довољно! сигнала! да! ће! се! у!
окружењу! променити! услови! и! да! ће! се! потражња! оријентисати! на! квалитет! уместо! на!
дипломе.!Корупција!и!непотизам!приликом!запошљавања!су!још!увек!масовно!присутни!
у!Србији,!што!обезвређује!знање!и!квалитет,!а!тиме!и!потребу!студента!да!се!приликом!
студирања! оријентише! на! квалитет! знања,! уместо! на! диплому.! И! поред! негативних!
услова! на! тржишту,! овај! факултет! неће! променити! оријентацију! ка! квалитету! и!
инсистирање!на!постојећим!елементима,!а!то!су:!
!

!

!

D!међународно!доказани!предавачи,!

!

!

!

!

Dприсутност!сарадника!у!познатим!сферама!(Европски!суд!за!људска!!права)!

!

!

!

!

D!студентски!такмичарски!успех!и!

!

!

!

!

D!студентски!постдипломски!успех.!

II/Д*j*ПРОГНОЗА*ПРОДАЈЕ*
!

! !
Резиме! показује! да! је! жељена! уписна! квота! од! 150! бруцоша! у! посматраном!
периоду!потпуно!одржива.!
!
III**МАРКЕТИНГ!
III/А*j*ОРИЈЕНТАЦИЈА*
!

!

!

!Основна!оријентација!у!представљању!факултета!је!да!то!сама!дела!чине.!

! ! !
!Разлог! за! изнету! основну! орејентацију! лежи! првенствено! у! чињеници! да!
приликом! опредељивања! матураната! за! високошколску! установу,! осим! њих! самих,!
велику!улогу!имају!родитељи!и!став!послодаваца.!Посматрајући!средине!из!којих!потичу!
до!сада!уписани,!а!ради!се!у!значајном!проценту!о!истом!образовном!профилу,!намеће!се!
изнета! оријентација.! Нема! простора! нити! логике! да! оне! који! се! разумеју! у! делатност!
Факултета!медијима!убеђујете!да!се!ради!ваљано.!Све!родитеље!и!послодавце,!а!чак!и!оне!
који!то!нису,!много!боље!ће!у!квалитет!рада!овог!Факултета!убедити!дела!и!резултати!до!
сада!школованих.!

!
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! ! !
Значај! и! специфичност! услуге! образовања! огледа! се! и! у! томе! што! је!
ослобођења! фискланих! обавеза! па! је! природно! да! се! не! може! ни! презентирати!
заинтересованима!путем!мас!медија!као!остале!услуге!или!робе.!!

III/Б*j*СТРАТЕГИЈА*
! ! !
! !!Поштујући!изнету!оријентацију,!стратегија!наступа!се!може!раздвојити!у!
три!главна!правца:!
!

!

!

! !D!представљање!и!рад!са!заинтересованима!

!

!

!

! !D!рад!са!уписанима!и!

!

!

!

!! !D!рад!са!послодавцима.!

! ! !
* Ад* 1/! Представљања! у! средњим! школама,! на! сајмовима! и! у! медијима! за!
задатак!има!пружање!максималног!броја!информација!о!свему!ономе!што!чека!студента!
од! уписа! до! окончања! студија.! Предавачи,! уџбеници,! обавезни! и! опциони! предмети,!
врсте!праксе,!школарина!са!свим!што!је!у!њој!садржано!и!ваннаставне!активности!су!оно!
што!чини!прву!трећину!стратегије!маркетинга.!
! ! !
*Ад*2/!Такмичења!у!симулацијама!и!ораторству,!где!су!досадашњи!разултати!
и!у!земљи!и!ван!ње!многоструко!оправдали!сваки!напор!и!инвестицију,!усмеравају!план!
за! наредних! пет! година.! Стипендије,! нарочито! у! иностранству! за! студенте! завршне!
године,!у!пуној!мери!развијају!и!рад!на!страним!језицима!током!читавог!студирања,!тако!
да! би! разгранавање! овог! рада! у! наредном! периоду! могло! значајно! повећати! круг!
познанстава! и! ширине! образовања! који! су! студенти! до! сада! имали.! Досадашња! пракса!
годишњег! награђивања! најбољих! студената! би! требало! да! се! развија! у! правцу!
укључивања!самих!кандидата!у!процес!избора!и!тиме!подсицати!такмичење!и!поверење!
у!критеријуме!за!доделу!награде.!
! ! !
*Ад*3/*!Постојање!незапослености!и!то!у!тако!великом!проценту!који!познаје!
наша! садашњост! ни! у! ком! случају! не! значи! да! послодавци! имају! мањи! проблем!
приликом! попуњавања! својих! кадровских! потреба,! напротив.! Биографија,! ! разговор! од!
неколико!минута!ни!најискуснијем!стручњаку!за!кадрове!не!може!дати!сигурну!слику!о!
кандидату,! а! с! друге! стране! сваки! промашај! у! избору! не! само! да! понавља! процедуру!
конкурса! и! повећава! трошкове! оглашавања! већ! доноси! застој! у! раду! и! обезвређује! све!
напоре!на!увођењу!у!рад!претходно!запосленог.!!
! ! !
Концепт! од! 150! уписаних! омогућава! кроз! предавања! и! вежбе! праћење!
склоности,! упорности! и! резултата! студирања! сваког! појединачног! студената,! а! у!
оквирима!овог!плана,!послодавцима!потенцијалног!кадровског!избора.!
! ! !
Стратегија! је! описаним! заокружена.! Студенти! добијају! метеријализацију!
онога! за! шта! су! школовани,! послодавци! са! минималним! трудом! и! без! трошкова! правог!
човека! за! право! место,! а! факултет! природно! повећање! заинтересованости! из! које!
неминовно! проистиче! и! виши! квалитет! уписаних! и! већи! приход! са! истим! бројем!
студената.!!
! ! !
Основна! стратегија! у! погледу! висине! школарине! је! да! износ! прве! уписнине!
прате! све! потоње! до! краја! школовања! студента.! Овим! постигнута! сигурност! и!
заштићеност! од! онога! што! будућност! доноси! наставља! се! оним! што! је! у! исту!
инкорпорисано.!Оглашени!износ!у!себи!садржи!измирене!све!обавезе!које!током!године!

!
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студенту! доспевају! као! што! су:! пријава! испита,! одлагање! испита,! издавање! потврда! о!
студирању! итд.! Уџбеници! не! само! да! су! финансијски! садржани! у! утврђеној! и!
загарантованој! висини! школарине! већ! је! тиме! и! спречена! уобичајна! пракса!
конкурентског! факултета! на! многим! предметима! да! за! исти! испит! постоји! више!
уџбеника! фаворизованих! у! зависности! од! појединог! испитивача.! Поређење! с! једне!
стране!објављеног!износа!школарине!са,!с!друге!стране,!збиром!свих!намета!на!студента!
током! академске! године! превазилази! стратегију! и! постаје! нужност! на! путу! достизања!
објективног! и! коректног! погледа! на! стварне! трошкове! студија.! Број! рата! и! висина!
попуста! за! случај! једнократне! уплате! опредељене! су! тако! да! свима! зеинтересованима!
пруже! приближно! исте! услове! и! умање! односно! потпуно! елиминишу! зависност! од!
банкарских!кредита!те!шансу!за!студирање!вежу!за!кредитну!способност!кандидата!или!
његове!породице.!

IV**ФИНАНСИЈСКИ*ПОКАЗАТЕЉИ*
IV/А*j*САДАШЊА*ФИНАНСИЈСКА*ПОЗИЦИЈА*
! ! !
Слику!садашње!финансијске!позиције!даје!мозаик!сачињен!од!биланса!
стања! и! успеха! за! последње! три! године! пословања.! У! последње! три! године!
факултет! је! пословао! позитивно,! али! је! питање! да! ли! ће! се! то! наставити! и! у!
наредном!планском!прериоду,!управо!због!неповољних!услова!на!тржишту.!!
!Основни*подаци*из**годишњег*финансијског*извештаја*за*2010.*годину!
!!
!износи!у!000!динара!
!!
!
!
!запослени!као!цео!број!
!!
Назив!податка!
Текућа!година!
Претходна!година!
!!Укупна!актива!(АОП!024)!
349.184!
303.543!
!
!!од!тога:!Губитак!изнад!висине!
0!
0!
капитала!(АОП!023)!
!
!!Укупни!капитал!(АОП!101)!
106.868!
104.744!
!
!!од!тога:!Основни!капитал!(АОП!102)!
323!
323!
!
!!!!!!Нераспоредјени!добитак!(АОП!108)!
106.448!
104.324!
!
!!!!!!Губитак!до!висине!капитала!(АОП!
0!
0!
109)!
!
!!Пословни!приходи!(АОП!201)!
166.692!
173.679!
!
!!Нето!добитак!(АОП!229)!
6.845!
38.700!
!
!!Нето!губитак!(АОП!230)!
0!
0!
!
!!Број!запослених!(АОП!605)!
48!
44!
!
!!!
!Разврставање*за*2011*годину!!
ПРЕМА!ПОДАЦИМА!ИЗ!ФИНАНСИЈСКОГ!ИЗВЕШТАЈА!ОБВЕЗНИК!ЈЕ!РАЗВРСТАН!У!1Dмало!ПРАВНО!
ЛИЦЕ!!
*!!

!Основни*подаци*из**годишњег*финансијског*извештаја*за*2011.*годину!
!!
!износи!у!000!динара!
!!
!!
!запослени!као!цео!број!
!!
Назив!податка!
Текућа!година!
Претходна!година!
!!Укупна!актива!(АОП!024)!
360.160!
349.184!
!
!!од!тога:!Губитак!изнад!висине!
0!
0!
!

!
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капитала!(АОП!023)!
!!Укупни!капитал!(АОП!101)!
!!од!тога:!Основни!капитал!(АОП!102)!
!!!!!!Нераспоредјени!добитак!(АОП!108)!
!!!!!!Губитак!до!висине!капитала!(АОП!
109)!
!!Пословни!приходи!(АОП!201)!

117.523!

106.868!

323!

323!

117.103!
0!
175.191!

!!Нето!добитак!(АОП!229)!

14.107!

!!Нето!губитак!(АОП!230)!

0!

!
!
106.448!
!
0!
!
166.692!
!
6.845!
!
0!
!
48!
!

!!Број!запослених!(АОП!605)!
49!
!!!
!Разврставање*за*2012*годину!!
ПРЕМА!ПОДАЦИМА!ИЗ!ФИНАНСИЈСКОГ!ИЗВЕШТАЈА!ОБВЕЗНИК!ЈЕ!РАЗВРСТАН!У!1Dмало!ПРАВНО!
ЛИЦЕ!!
*!!

!Основни*подаци*из**годишњег*финансијског*извештаја*за*2012.*годину!
!!
!износи!у!000!динара!
!!
!!
!запослени!као!цео!број!
!!
Назив!податка!
Текућа!година!
Претходна!година!
!!Укупна!актива!(АОП!024)!
337.580!
360.160!
!
!!од!тога:!Губитак!изнад!висине!
0!
0!
капитала!(АОП!023)!
!
!!Укупни!капитал!(АОП!101)!
133.155!
117.523!
!
!!од!тога:!Основни!капитал!(АОП!102)!
323!
323!
!
!!!!!!Нераспоредјени!добитак!(АОП!108)!
132.735!
117.103!
!
!!!!!!Губитак!до!висине!капитала!(АОП!
0!
0!
109)!
!
!!Пословни!приходи!(АОП!201)!
202.927!
175.191!
!
!!Нето!добитак!(АОП!229)!
33.579!
14.107!
!
!!Нето!губитак!(АОП!230)!
0!
0!
!
!!Број!запослених!(АОП!605)!
51!
49!
!
!!!
!Разврставање*за*2013*годину!!
ПРЕМА!ПОДАЦИМА!ИЗ!ФИНАНСИЈСКОГ!ИЗВЕШТАЈА!ОБВЕЗНИК!ЈЕ!РАЗВРСТАН!У!2Dсредње!ПРАВНО!
ЛИЦЕ!!

!

! !
Основна! карактеристика! садашње! финансијске! позиције! је! потпуна!
солвентност!и!дневна!ликвидност.!Усвојени!буџет!се!месечно!реализује!са!одступањима!
од!±5%,!док!је!одступање!посматрано!на!годишњем!нивоу!генерално!мање.!!
IV/Б*j*ОБАВЕЗЕ*/*ПОТРАЖИВАЊА*
!

! !
Факултет!нема!обавеза!са!истеклим!датумом!валуте.!Посебан!доказ!о!доброј!
финансијској! позицији! даје! и! податак! да! не! постоји! ни! један! добављач! са! продајом! на!
почек! или! са! плаћањем! у! ратама.! Апсолутно! све! преузете! обавезе! су! измирене.! Једно!
кредитно!задужење!је!задужења!по!снову!кредита!за!куповину!пословног!простора.!
! ! !
На! потражној! страни! није! тако! идеално! као! на! дуговној.! Објективно!
уважавајући!привредну!ситуацију!и!животни!стандард!већине!популације,!од!оснивања!

!
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се!студентима!одобрава!измирење!школарине!на!више!рата!уз!значајније!учешће.!Овера!
семестара! и! пријава! испита! обезбеђују! равномерну! распоређеност! и! сигурност! у!
пристизању!уплата!осим!у!једној!категорији!и!то!је!та!невелика!несавршеност!потражне!
стране.! Наиме,! уколико! уписани! студент! из! било! ког! разлога! прекине! студирање,! а!
притом! се! не! испише! са! факултета,! обично! и! престане! са! уплатом! наредних! рата.!
Принудна!наплата!није!део!пословне!политике,!а!и!не!постоји!ефикасан!механизам,!па!се!
стога! појављује! разлика! између! очекиваних! и! остварених! прихода.! Иако! број! оваквих!
случајева! може! достићи! и! 15%,! ипак! не! ради! се! о! истом! проценту! смањеног! прихода.!
Приликом! уписа! уплаћује! се! 30%! од! предвиђеног! износа! школарине,! а! потоњих! десет!
рата!је!подложно!пропуштању.!Све!да!није!извршена!више!ни!један!уплата!максималан!
утисај! на! смањење! наплате! је! 10%.! Остварење! наплате! указује! да! се! проблем! креће! у!
границама!±10%.!!

IV/В*j*КОНТРОЛА*ТРОШКОВА*
!

! !
Контрола! трошкова! врши! се! путем! доношења! буџета! за! академску! годину.!
Стабилини! приходи! и! доследно! поступање! у! предвиђеним! оквирима! осигурава!
постигнуту!ликвидност.!
! ! !
Рашчлањавање! трошкова! на! двадесетчетири! позиције! обезбеђује! две!
основне! ствари:! онемогућавање! преливања! и! развија! свест! сваког! заинтересованог!
колике!су!могућности.!!

!

!
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ПРЕГЛЕД'РАСХОДА'ПО'МЕСЕЦИМА'ЗА'АКАДЕМСКУ'2011/2012'ГОДИНУ'
ПРИХОДИ'

!
!

РЕД.БР.'

!

ВРСТЕ'

!

!ПЛАНИРАН

1.!

РЕДОВНА!НАСТАВА!

О'
165.000.000,0
0!

2.!

ПОСТДИПЛОМСКЕ!СТУДИЈЕ!

3.!

СЕМИНАРИ,!КУРСЕВИ!

4.!

ЗАОСТАЛЕ!УПЛАТЕ!

5.!

ПРИЈАВЕ,!ИСПИТИ,!УВЕРЕЊА!

6.!

ВАНРЕДНИ!ПРИХОД!И!КАМТЕ!ОРО.!

7.!

ИЗДАВАЧКА!ДЕЛАТНОСТ!

1.500.000,00!
206.000.000,
00'

!!

УКУПНО:'

!
!

2!

ЗАРАДЕ'РАДНИ'ОДНОС'

!
VII''

X'
37.136.852,8
6!

XИ'
28.880.618,3
6!

XИИ'
15.790.622,0
0!

216.674,00!

153.480,00!

566.199,00!

3.012.726,00!

2.498.032,23!

15.000,00!

!!

183.000,00!

285.000,00!

222.000,00!

5.000.000,00!

639.516,50!

543.829,50!

1.031.506,00!

1.181.394,94!

656.144,00!

6.500.000,00!

668.646,24!

144.312,36!

956.762,48!

1.194.034,48!

10.000.000,00!

627.038,36!

596.394,72!

537.754,16!

489.904,62!

54.305,00!
10.671.600,
56'

29.060,00!
3.041.576,5
8'

75.350,00!
19.164.673,
49'

VII''

VIII'

8.243.000,00!
457.349,00!

АУТОРСКИ'СЕМИНАРИ'

5!

КРЕДИТ'

6!

СТРУЈА'

7!

ВОДА'

8!

ГРЕЈАЊЕ'

9!

ФИКСНИ'ТЕЛЕФОНИ'

10!

МОБИЛНИ'ТЕЛЕФОНИ'

180.000,00'

11!

ТЕКУЋЕ'ОДРЖАВАЊЕ''

1.700.000,00'

12!

КАНЦЕЛАРИЈСКИ'МАТЕРИЈАЛ'

1.300.000,00'

19.068,80!

13!

ФОРМУЛАРИ'
ИНДЕКСИ,ДОСИЈЕИ,'МАТ.КЊИГЕ,'
ПЕЧАТИ'

3.700.000,00'
1.600.000,00'
27.000.000,0
0'

377.223,00!
!!

3.882.292,72!

3.676.895,32!

937.908,00!

217.580,12!

898.321,00!

195.000,00!

135.000,00!

258.824,25!

1.089.196,00!

443.009,00!

869.553,91!

365.047,00!

817.680,22!

1.212.053,73!

74.810,00!
43.374.722,
90'

103.110,00!
34.047.138,
72'

ИX'

X'

7.943.888,00!

8.837.046,00!

316.447,00!

836.493,00!

!!

19!

ОДРЖАВАЊЕ'И'ПОПРАВКЕ'
УПОТРЕБА'
ВОЗИЛА(ПУТАРИНА,ПАР)'

150.000,00'
20.000,00'
100.000,00'

534.194,30!

1.049.240,74!

10.534.515,36!

165.624,25!

15.000,00!

2.397.898,50!

79,93!

56.011,00!

251.033,00!

267.495,00!

6.453.431,94!

129,07!

407.053,47!

151.388,00!

944.087,70!

845.064,83!

376.503,50!

376.575,00!

383.687,00!

601.106,40!

6.494.669,84!

99,92!

664.194,74!

648.800,89!

782.438,88!

1.287.986,56!

9.453.399,41!

210.434,80!
19.800.261,
53'

83.712,56!
6.112.735,5
7'

94,53!

33.470,00!
6.062.400,4
0'

372.232,93!
22.318.170,
30'

120.489,98!
9.112.605,3
8'

171.765,00!
16.117.871,
11'

99.874,71!
6.069.074,0
1'

1.428.614,98!
195.892.830,
55'

95,24!
95,09'

XИ'

XИИ'

И'

ИИ'

ИИИ'

В'

ВИ'

8.922.012,00!

8.083.925,00!

8.190.000,00!

8.391.000,00!

ИВ'
10.295.228,0
0!

8.191.515,00!

8.139.204,00!

8.440.000,00!

8.434.154,00!

'
102.110.972,0
0!

!
102,11!

875.832,00!

1.357.605,00!

1.033.538,00!

569.385,00!

752.844,00!

1.482.399,00!

1.537.201,00!

1.755.617,00!

779.025,00!

11.753.735,00!

81,62!

!!

154.850,00!

569.411,00!

344.487,00!

332.043,00!

1.075.917,00!

552.939,00!

970.595,00!

!!

4.657.855,00!

125,89!

!!

208.313,00!

121.743,00!

95.603,00!

206.278,00!

216.487,00!

319.845,00!

!!

1.168.269,00!

73,02!

96,44!
70,23!

2.236.264,54!

2.314.183,41!

2.364.119,25!

2.325.793,49!

2.370.792,86!

2.523.730,29!

27.247.151,95!

100,92!

50.586,23!

61.830,04!

48.375,53!

46.426,24!

52.833,51!

49.614,93!

49.840,00!

621.526,26!

88,79!

!!

0,00!

0,00!

45.693,77!

120.973,57!

120.973,57!

120.973,57!

130.086,83!

130.086,82!

130.086,82!

130.086,82!

134.325,34!

134.325,34!

318.167,37!

1.515.779,82!

94,74!

32.059,43!

32.093,92!

33.360,10!

32.046,11!

33.962,51!

33.112,90!

33.152,27!

31.903,75!

33.634,71!

32.453,62!

33.200,85!

396.011,99!

49,50!

8.955,84!

8.548,86!

63.594,74!

8.029,38!

10.872,52!

9.521,84!

38.901,57!

10.782,71!

9.665,65!

55.399,58!

6.424,35!

12.111,44!

242.808,48!

134,89!

18.190,37!

42.684,65!

89.578,45!

123.946,92!

153.153,40!

69.245,52!

135.873,17!

74.762,44!

224.156,37!

53.669,94!

279.485,64!

184.566,14!

1.449.313,01!

85,25!

11.047,16!

93.368,92!

103.119,02!

124.452,60!

21.587,83!

40.740,29!

58.928,64!

95.696,83!

56.630,00!

125.996,70!

151.099,99!

901.736,78!

69,36!

51.920,00!

162.655,00!

162,66!

35.031,82!

!!

30.000,00'

2.748.370,60!

2.182.946,57!

!!

260.000,00'

95.860,00!

%'

56.570,88!

220.000,00'

ЛИЗИНГ'ВОЗИЛА'

198.437,00!

!

УКУПНО'
159.130.300,5
2!

2.218.449,85!

!!

РЕГИСТРАЦИЈА,'ОСИГУРАЊЕ'

367.600,00!

!

!

61.760,37!

!!

18!

234.542,00!

555.850,00!

ВИ'

!

2.143.673,92!

100.000,00'

17!

215.617,97!

'

!

32.504,66!

800.000,00'

400.000,00'

7.308.586,51!

В'
13.829.128,6
8!

!!

ИВ'

'

!

2.156.032,76!

!!

ВОЗИЛО'O'ГОРИВО'

!!

'

!

42.410,00!

!!

16!

280.390,00!

ИИ'

'

!

ИИИ'
20.037.911,1
6!

!!

И'

!

2.194.240,98!

70.000,00'

150.000,00'

'

!

68.773,87!

1.600.000,00'

ТРОШКОВИ'ПТТ'

!

2012'

2.216.924,03!

700.000,00'

15!

ППЗ'

!

!

3.000.000,00!

4!

21!

!

!

15.000.000,00!

3!

20!

!

1.574.500,00!

! 100.000.000,
00'
14.400.000,0
0'

VIII'

!

8.450.420,46!

УГОВОРИ'НАСТАВНО'
АУТОРСКИ'ИЗДАВАЧКА'
ДЕЛАТНОСТ'

14!

!

ИX'
15.814.101,8
5!

РАСХОДИ'
!
1!

2011'

10.000,00!
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
20.000,00!

20.821,00!

!!

19.275,00!

!!

!!

!!

!!

!!

91.460,00!
8.000,00!
11.000,00!

10.000,00!

17.493,00!

20.250,00!

36.000,00!

!!

!!

!!

20.528,45!

20.248,00!

20.740,00!

4.440,00!

1.340,00!

1.960,00!

39.260,00!

!!
98.953,62!

!!

!!
!!

700,00!
!!

!!

!!
65.926,60!

20.683,00!
!!
1.465,00!

!!

37.570,02!

!!

86.730,00!
21.000,00!

35.000,00!
!!

!!

!!

!!
20.000,00!

20.000,00!
!!

!!

!!

!!
1.000,00!

7.000,00!
!!

!!

!!

!!
31.000,00!

23.000,00!

!!

!!

!!

18.000,00!

!!

21.102,00!

!!

!!

30.476,50!

11.000,00!

!!

34.000,00!
!!

!!

1.000,00!
36.000,00!

2.000,00!
!!

!!

191.133,10!

86,88!

156.000,00!

104,00!

228.743,00!

57,19!

13.012,00!

13.012,00!

43,37!

21.162,00!

22.067,00!

22.555,00!

22.605,00!

22.770,00!

23.750,00!

259.031,45!

99,63!

17.746,06!

7.435,00!

18.835,34!

3.646,00!

11.044,39!

5.941,26!

111.648,05!

74,43!

470,00!

720,00!

280,00!

3.635,00!

18,18!

436.741,49!

436,74!

!!
28.986,70!

!!

!!

!!

!!
271.231,15!

22!

500.000,00'

!!

!!

23!

БИБЛИОТЕКА'НОВЕ'КЊИГЕ'

500.000,00'

51.186,10!

24!

ПРЕТПЛАТЕ'ЧАСОПИСА'

300.000,00'

52.315,20!

13.216,00!
48.060,00!

!!

27.935,00!

!!

!!

132.510,00!

119.792,20!

106.920,00!

13.500,00!

42.575,00!

4.914,00!

1.260,00!
63.464,00!

25!

ЧЛАНАРИНЕ'(ЦОББИСС)'

150.000,00'

!!

!!

!!

27.328,00!

!!

26!

ЗАКУП'СПОРТ'

300.000,00'

!!

!!

!!

!!

32.000,00!

!!

27!

ТАКМИЧЕЊА'

50.000,00'

!!

!!

!!

!!

28!

НАБАВКА'ОПРЕМЕ'СПОРТ'

29!

СЛУЖБЕНА'ПУТОВАЊА'

30!

РАЗВОЈ'

31!

СТРУЧНО'УСАВРШАВАЊЕ'

32!

НАГРАДЕ'ЗА'СТУДЕНТЕ'

33!

РЕКЛАМА'РЕДОВНЕ'СТУДИЈЕ'

34!

РЕКЛАМА'СЕМИНАРИ'

27.498,00!

!!

700.000,00'

!!

!!

34.000,00!

68,00!

4.030,00!

!!

!!

!!

11.810,00!

23,62!

!!

7.025,00!

4,68!

!!

!!

!!

!!

25.997,00!

5,20!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

23.600,00!

103.471,00!
!!

147.500,00!

!!

126.555,00!
131.497,60!

51.153,00!
!!

114.816,95!

4.566,60!

65.195,00!

20.025,00!

!!

20.000,00!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

37!

ПОМОЋ'ПО'ЗАКОНУ'О'РАДУ'

400.000,00'

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

39!
40!

ИЗРАДА'ДИПЛОМА'

3.000.000,00'
220.000,00'

552.698,42!
!!

899.812,00!
!!

19.610,00!
212.325,00!

!!

75.220,00!

737.864,00!

!!
!!

!!

563.569,81!

!!

221.024,80!

48.411,30!

428,80!
5.793,10!
88.949,00!

41!

ХТЗ'

150.000,00'

7.859,90!

4.744,80!

6.566,30!

5.463,50!

12.880,10!

4.793,80!

42!

ПДВ'И'ОСТАЛИ'ПОРЕЗИ'

8.000.000,00'

752.539,00!

496.757,00!

112.561,00!

83.328,00!

283.159,00!

119.668,00!

43!

КУПОВИНА'УЏБЕНИКА'

3.000.000,00'

476.465,00!

323.946,00!

329.616,00!

44!

БАНКАРСКЕ'ПРОВИЗИЈЕ'

500.000,00'

10.424,94!

22.632,11!

71.784,90!

45!

АДВОКАТСКЕ'УСЛУГЕ'

200.000,00'

46!

ТАКСЕ''

47!

ГОТОВИНА'ПО'РАЧУНИМА'

48!

ПРИВАТНО'ПЕНЗИОНО'

49!

ОСИГУРАЊЕ''

50!

ПРЕТПЛАТА'ВОДА'

51!

ПРЕВОЗ'ЗАПОСЛЕНИХ'

52!

РАЗНИ'АУТОРСКИ'УГОВОРИ'

650.000,00'

53!

РЕКЛАМНИ'МАТЕРИЈАЛ'

300.000,00'

54!

НАБАВКА'ОСНОВНИХ'СРЕДСТАВА'

500.000,00'

55!

ИЗРАДА'САЈТА'

400.000,00'

!!

!!

!!

!!

!!

56!

ВАНРЕДНИ'РАСХОД'

1.000.000,00'

!!

!!

!!

!!

!!

57!

ПОВРАЋАЈ'ШКОЛАРИНЕ'

800.000,00'

!!

!!

!!
83.891,86!

!!

81.868,93!
!!

!!
!!

50.000,00'

54.574,00!

!!

100.000,00'

11.000,00!

!!

58.560,00!

!!

1.800.000,00'
850.000,00'

!!

80.000,00'
1.500.000,00'

9.304,52!
!!
22.136,00!
!!

57.340,00!
!!

!!
200,00!

44.380,00!

30.000,00!

114.680,00!

114.680,00!
480.000,00!

35.028,00!

!!
370,00!

57.340,00!

!!

!!

!!

112.884,00!

!!

117.120,00!

74,09!
132,05!
149,83!

!!

!!

0,00!

0,00!

!!

!!

19.610,00!

19,61!

!!

!!

4.037.453,23!

134,58!

313.170,90!

142,35!

230.199,74!

153,47!

6.645.460,11!

83,07!

21.004,00!

22.302,00!

105.252,55!

57.867,20!

!!
4.964,07!

1.791.131,00!
82.080,00!

30.510,00!
!!
147.000,00!
!!

67,43!

518.616,66!

74.913,00!

21.850,21!

58.560,00!
!!

51,74!

264.096,80!

!!

6.000,00!

34.310,00!

103.471,00!
1.685.865,99!

!!

!!

3.750,00!

!!

42.913,00!

764.625,00!

19.839,44!

2.961,00!

14.910,00!
!!

!!

52.273,90!

68.272,65!

1.460,70!

!!

1.205.462,25!

18.000,00!

13.183,51!

19.119,64!

8.180,66!

!!

48.886,95!

!!

414.344,00!

!!
5.833,76!

!!

!!

507.126,65!

!!

!!

581.620,00!

337.220,00!

912.252,86!
!!

1.282.380,90!

42,75!

81.515,98!

41.551,21!

535.935,38!

107,19!

155.175,00!

332.700,00!

808.750,00!

322.580,00!

666.835,64!

1.590.367,99!

404,38!
3.180,7
4!

24.590,00!

15.020,00!

161.440,00!

161,44!

872.280,00!

48,46!

147.000,00!

!!

!!

38.217,00!

661.030,00!

77,77!

18.818,21!

99.349,12!

124,19!

5.454,34!

8.023,28!

6.081,19!

5.808,81!

5.668,49!

7.200,85!

3.652,47!

9.180,18!

10.786,85!

9.369,93!

146.000,00!

140.600,00!

140.600,00!

140.600,00!

152.500,00!

149.900,00!

147.200,00!

147.200,00!

152.600,00!

144.500,00!

!!

1.461.700,00!

97,45!

29.000,00!

51.136,00!

130.344,00!

346.813,00!

53.205,00!

65.602,00!

96.914,00!

29.000,00!

134.928,00!

!!

959.078,00!

147,55!

46.868,00!

121.020,00!

!!

!!

230.333,60!

76,78!

31.988,26!

!!

!!
!!

36.507,00!

320.875,00!

15.540,00!

29.929,00!

12.000,00!

3.960,00!

516.740,95!

50.000,00'

!!

!!

!!

!!

200.000,00'

!!

10.200,00!

!!

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА'ВАН'ФАКУЛ.'

!!

49.234,20!

!!

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА'НА'ФАКУЛ.'

100.000,00'

!!

!!

!!

!!

!!

14.000,00!

36!

ПОКЛОНИ'
ТРОШКОВИ'ШТАМПЕ'
УЏБЕНИЦИ'

18.830,00!

149.490,66!

43,00!

20.000,00!

!!

!!

!!

121.656,40!

129.000,00!

!!

!!

6.088,80!

36.000,00!

10,79!

!!

75.749,84!

76,89!

!!

28.500,00!

431.700,00!

!!

!!

115.337,00!

!!

10.000,00!

!!

!!

163.008,00!

129,56!

30.589,00!

!!

!!

!!

388.686,20!

!!

!!

!!

!!

275.854,50!

22.500,00!

31.000,00!

104,76!

!!

!!

!!

!!

87,37!

523.797,26!

!!

3.065,00!

!!

33.500,00!

29.922,00!

436.825,49!

!!

7.780,00!

!!

!!

23.760,00!

!!

134.466,34!
!!

!!

!!

!!

200.000,00'

35.908,00!

87.750,00!
!!

63.718,30!

!!

!!

!!

2.500.000,00'

!!

!!

!!

!!

25.997,00!

18.414,00!

!!

!!

!!

11.060,00!

33.086,96!

!!

50.000,00'

500.000,00'

71.390,00!

10.368,00!

!!

150.000,00'

408.100,00!

96.478,45!

2.200,00!

!!
!!

4.000.000,00'

18.561,40!

35!

38!

!

НАБАВКА'УЧИЛА'И'
ТЕХ.СРЕДСТАВА'

!!
4.263,00!

66.100,00!

124.767,22!

36.342,00!

126.199,00!

204.859,00!

!!
60.705,68!

!!
42.271,40!
228.406,00!

!!

238.642,00!

62.445,60!
17.556,00!

!!

13.976,86!

!!
1.990,00!

8.500,00!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

23.750,00!

!!

8.559,00!

89.989,00!

!!

20.787,00!

!!

430.893,02!

86,18!

!!

4.440,00!

0,00!

0,00!

!!

66.021,40!

6,60!

938.354,40!

117,29!

44.670,40!

97!

!!

58!

ЧАСОПИС'

1.000.000,00'

41.830,00!

158.068,80!

59!

ТРОШКОВИ'УНИВЕРЗИТЕТА''

4.000.000,00'

264.014,00!

328.428,00!

60!

ДОБИТ'ОСНИВАЧА'

4.000.000,00'

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

61!

БУЏЕТСКА'РЕЗЕРВА'

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

62!

ИНВЕСТИЦИЈА'

4.000.000,00'
30.000.000,0
0'

63!

ТРОШКОВИ'СМЕЋА'

64!

КЊИГОВОДСТВЕНА'АГЕНЦИЈА'
УКУПНО:'

!!

!!
297.521,00!

265.321,00!

43.200,00!

219.065,00!

365.014,00!

271.856,00!

!!

!!

!!
357.670,00!

!!
271.900,00!

!!
306.020,00!

43.200,00!
319.902,00!

255.584,00!
11.400.516,0
0!
!!

!!

!!

505.363,80!

50,54!

312.794,00!

3.616.024,00!

90,40!

4.750.215,00!

16.150.731,00!

403,77!

0,00!

0,00!

!!

980.125,02!

351.203,69!

78.899,15!

160.231,38!

251.026,28!

198.594,00!

149.629,68!

7.826,08!

2.229.838,69!

7,43!

220.000,00'

17.919,55!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

18.712,51!

52.303,41!
18.712,51!

!!
18.712,51!

223.757,16!

101,71!

1.100.000,00'

72.543,87!

72.304,57!

71.921,19!

71.630,63!

71.143,52!

73.613,66!

74.085,76!

75.091,90!

156.024,23!

78.845,92!

79.223,85!

82.561,37!

978.990,47!

89,00!

232.550.000,
00'

14.998.770,
17'

13.769.076,
61'

14.801.845,
66'

14.709.087,
95'

16.256.374,
94'

15.556.069,
63'

14.261.319,
70'

13.257.114,
94'

17.695.303,
47'

17.791.521,
56'

29.984.763,
01'

20.346.165,
05'

203.427.412,
69'

87,48'

'

!
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Једина' реaлна' опасност' јесте' смањење' броја' уписаних' студената.' Како' је'
школарина'изражена'у'еврима'и'плаћа'се'према'курсу'евра,'то'нема'опасности'од'
губитка' због' промене' курса' евра.' Кредит' који' факултет' отплаћује' такође' је'
индексиран'у'еврима,'тако'да'су'и'приходи'и'расходи'везани'за'исти'параметар.'
Са'друге'стране,'зараде'запослених'се'изражавају'у'динарима,'тако'да'се'у'случају'
повећања' вредности' евра,' што' се' по' правилу' и' дешава,' смањује' оптерећење' по'
основу'зарада,'све'док'се'не'промени'вредност'бода.''
' ' Одговорност' за' спровођење' је' природно' на' челном' човеку,' док' је' дневна'
одлука' и' усклађеност' са' буџетским' могућностима' у' надлежности' менаџера'
факултета.'

'
IV/Г%&%АНАЛИЗА%ПРОФИТАБИЛНОСТИ%
'

'

Већ' је' истакнуто' да' се' стално' мора' имати' у' виду' да' је' делатност'
образовања'делатност'од'општег'интереса.'Међутим,'то'постојећи'приписи,'када'
је'реч'о'фискалним'обавезама'не'потврђују.''
' ' Факултет' није' дотиран' из' буџета' Републике' Србије' и' целокупне' приходе'
обезбеђује' сâм.' Неповољни' услови' пословања' који' се' значајније' показују' почев'
од' 2010.' године' биће' присутни' и' у' наредном' планском' периоду.' Већ' у' 2012.'
години,'факултет'је'радио'на'граници'рентабилности.'У'наредно'периоду'мораће'
да'учини'додатне'напоре'да'повећа'број'уписаних'студената'и'смањи'трошкове'
пословања.' У' супротном' факултет' би' могао' већ' од' 2014.' године' да' послује' са'
губитком.''
' ' Основни' циљ' остаје' стабилно' пословање,' са' тежиштем' ка' квалитету'
образовања' и' развоју,' а' не' ка' профитабилности.' Међутим,' факултет' мора' да'
обезбеди' минимум' профитабилности' да' би' могао' да' остварује' потребан'
квалитет'образовања.''

'
IV/Д%&%ФИНАНСИЈСКЕ%ПРОЈЕКЦИЈЕ%
'

' Један' од' најзначајних' финансијских' циљева' у' наредном' петогодишњем'
периоду' јесте' отплата' кредита' за' куповину' пословног' простора.' Са' исплатом'
кредита' значајно' ће' се' смањити' финансијско' оптерећење' факултета,' те' ће' и'
рентабилности'и'ликвидност'бити'значајно'боље.'
' ' Очекује'се'и'опште'побољшање'у'друштву'у'односу'на'образовање'и'знање'
у'правцу'побољшања'оријентације'ка'знању'и'способностима,'а'не'ка'дипломама'
иза' којих' не' стоји' одговарајуће' знање.' Са' променом' оријентације,' очекује' се' и'
промена'избора'факултета'и'смањење'броја'уписаних'студената'на'факултетима'
који' нуде' брзо' и' лако' студирање' у' корист' оних' који' нуде' квалитетно'
образовање.' Са' повећањем' броја' уписаних' студената' повећаће' се' и' извори'
прихода'факутета,'а'тиме'и'његов'финансијски'потенцијал.'

V%%%ОРГАНИЗАЦИЈА%И%МЕНАЏМЕНТ%
V/А%&%ГЛАВНИ%ПЕРСОНАЛ%
Декан%факултета:%%!Проф.!др!Златко!Стефановић%
Продекани::!
!

!

!

! !V!за!наставу!V!проф.!др!Моника!Милошевић!

!

!

!

! !V!за!финансије!V!проф.!др!Слађана!Јовановић!

Секретар%факултета%:%Јелена!Лончар,!дипл.!правник%

V/Б%&%ОСТАЛИ%ПЕРСОНАЛ%
!

!

!

Са!наведенима!у!сталном!радном!односу!је!55!запослених!од!тога:!

!

!

!

!у!звању!наставника!27!

!

!

!

! !

V!редовних!професора!11!

!

!

!

! !

V!ванредних!професора!7!

!

!

!

! !

V!доцената!7!

!

!

!

! !

V!предавача!2!

!

!

!

! !у!звању!асистента!2!

!

!

!

! !у!звању!сарадника!1!и!!

!

!

!

! !ваннаставног!особља!25.!

!

!

!

! !Хонорарно!ангажованих!је!15!и!од!тога:!

!

!

!

! !професора!3,!

!

!

!

! !сарадника!11!и!

!

!

!

! !виших!предавача!1.!

!

!

!

! !Мимо! наведених! кадрова! ангажује! се! у! границама! буџетских!

средстава!променљив!број!гостујућих!предавача.!!

%

!

100!

V/В%&%РАЗНА%ПИТАЊА%
!

!

Унутар!главног!персонала!нема!оснивача.!!

! ! До! сада! није! примењивано! а! и! сам! облик! својине! значајно! отежава!
награђивање!запослених!кроз!повлашћено!стицање!власничких!права.!

V/Г%&%ПЛАНОВИ%
!

! Старосна! структура! запослених! и! поред! тога! што! је! квалификационо!
изразито!адекватна,!указује!на!план!за!наредних!пет!година.!
! ! Постојећи!број!редовних!професора!би!пратио!већи!број!асистената.!Наравно!
да!такав!план!као!предуслов!има!финансијско!заокружење!и!као!пратећу!последицу!
повећање!!научног!простора!и!фонда!зарада.!

VI%%ОСНИВАЧИ%
VI/А%–%СТРУКТУРА%
!

! Оснивачи! факултета! су! искључиво! физичка! лица! што! подразумева! да! је! ово!
правно!лице!100%!у!приватној!својини.!
VI/Б%&%ФИНАНСИРАЊЕ%/%УДЕЛИ%
!

! Промена! оснивачке! структуре! је! регулисана! оснивачким! актом! и! предвиђа!
право!прече!куповине!оснивачког!удела!постојећих!оснивача.!
! ! Управљачка! права! нису! пропорционална! оснивачким! већ! су,! у! складу! са!
позитивним! прописима,! везана! за! Савет! факултета! чију! структуру! регулише!
имеративна!норма.!
!

!

Докапитализација!је!могућа!али!значајно!отежана!ниском!профитном!стопом.!

VII%%ГЛАВНИ%РИЗИЦИ%И%ПРОБЛЕМИ%
VII/А%&%РИЗИК%&%ОПИС%И%ВРСТЕ%
!

! Осим!ризика!већ!изложеног!у!глави!В!одељак!В,!у!достигнутој!фази!рада!ове!
установе! (број! уписаних! и! већ! запослених)! можемо! размотрити! још! само! две!
потенцијалне! опасности,! а! од! тога! је! једна! средњорочна! а! друга! је! објективно!
дугорочна.!
!

!

Први,! средњорочни,! односи! се! на! развој! догађаја! у! наредних! пет! година! на!
економском,! политичком! и! социјалном! плану! и! само! делимично! може! пореметити!
пословање.!Са!испуњеним!претходно!описаним!предусловима!!економска!колебања!
тешко! да! могу! пореметити! стопу! прихода! за! више! од! 10%.! Социјални! проблем! се! у!
овој! области! практично! изједначава! са! економским! и! своди! се! на! материјалну!
!
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могућност! плаћања! школарине.! На! политичком! плану! свака! тврдња! је! незахвална.!
Принципијално! политичке! промене! не! би! требало! да! имају! икаквог! трага! на!
образовање! у! целини,! али! већина! нас! је! била! сведок! догађаја! на! Београдском!
универзитету!с!краја!прошлог!века.!Свакако!да!се!у!овом!облику!својине!никако!не!
може!десити!ништа!ни!слично,!али!у!домен!ризика!се!мора!уврстити!чињеница!да!се!
ради! о! студентима! права,! по! образовању! и! будућности! лицима! изузетно!
заинтересованима!за!политичка!збивања.!
! ! Други,!дугорочни,!везан!је!за!кадровску!будућност.!Садашњи!однос!професора!
и! асистената! је! незадовољавајуће! штетан! на! рачун! аистената! и! колико! код! да!
постоји! свест! о! предметном! проблему! толико! се! финалном! решавању! истог! може!!
приступити!тек!након!окончања!дугорочног!плана.!

VII/Б%&%ПРОБЛЕМИ%
! ! Сви! проблеми! вуку! исти! корен.! Потребно! је! време,! и! током! тог! периода!
стално! решавање! онога! што! се! у! жаргону! означава! дечијим! болестима,! и! за! све! то!
сарадња!једног!ширег!круга.!Наиме!ради!се!о!делатности!која!није!непозната!у!овој!
средини,! али! је! свакако! нова! генерацијама! стасалим! у! одлазећем! политичком!
уређењу.! Непостојање! знака! једнакости! између! оснивачке! односно! власничке! и!
управљачка! структуре! свакако! да! смањује! капитал! с! којим! би! установа! могла! да!
располаже.!Када!се!томе!придода!и!општа!привредна!ситуација!која!смањује!и!онако!
неразвијену!донаторску!свест,!постаје!јаснија!слика!коју!време!треба!да!изоштри,!а!
за!сарању!околину!привикне.!!!!
! ! Током! 2012.! године! појавили! су! се! и! унутрашњи! проблеми! факултета.! Један!
број! оснивача,! желећи! да! присвоји! средства! факултете! како! би! решио! своје!
проблеме! донео! је! одлуку! о! ликвидацији! факултета.! Факултет! се! налазио! у!
ликвидацији! око! месец! дана,! након! чега! је! другостепени! суд! поништио! одлуку! о!
упису!почетка!ликвидације,!чиме!је!факултет!враћен!у!претходно!стање!и!наставио!
да!обавља!делатност!као!и!пре!ликвидације.!Ипак,!отварање!поступка!ликвидације!је!
нанело! велику! штету! угледу! факултета,! универзитету! у! чијем! саставу! ради,! па! чак!
приватним! факултетима! уопште.! Неколико! оснивача! и! даље! настоје! да! увуку!
факултет!у!ликвидацију,!а!судски!поступци!поводом!тога!још!нису!окончани.!

VIII%%РЕЗИМЕ%И%ЗАКЉУЧЦИ%
VIII&%А%РЕЗИМЕ%
! ! Комплетно!излагање!петогодишњег!плана!пословања!ове!установе!упућује!да!
су! главни! ризици! и! проблеми! настали! у! претходном! петогодишњем! пословању!
пренети! и! у! наредни.! Свако! упоређивање! периода! рада! само! са! једном! или! две!
уписане! генерације! показује! да! тежак! период! тек! наилази! са! свим! својим!
негативним! дејствима.! Ипак,! процена! је! да! факултет! има! снаге! и! средстава! да!
наредни! плански! период! оконча! успешно,! како! финансијски,! тако! и! у! погледу!
квалитета!образовања!које!пружа.!

!

!

102!

VIII%&%Б%%ЗАКЉУЧАК%
! ! Пословање! и! на! средњорочном! и! на! дугорочном! плану! може! се! одвијати! у!
садашњим!кадровским,!просторним!и!финансијским!условима.!
! ! Значајан! искорак! је! могућ! тек! након! исплате! последње! рате! кредита! за!
куповину! пословног! простора.! Скок! слободних! средстава! који! би! се! десио! у! том!
моменту! (према! тренутној! висини! рате! износи! преко! 25! милиона! динара! на!
годишњем! нивоу).! Ова! слободна! средства! створила! би! простор! за! решавање! свих!
финансијских!проблема!и!значајнија!улагања!у!развој!факултета.!
!

!

%
!
!

!
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Годишњи'извештај'за'школску'
2011/12.$годину$!
!
!
СТУДИJЕ%
1. ОСНОВНЕ%%СТУДИJЕ%
Током! школске! 2011/2012.! године! настава! на! основним! студиjама! у!
четворогодишњем! траjању! организована! jе! по! важећем! наставном! плану! и!
студиjском! програму! и! одвиjала! се! сходно! распореду! наставних! обавеза,! како! су! оне!
претходно!одређене!на!седници!НаставноVнаучног!већа!од!02.06.2011.!године.!!
Током!школске!2011/12.!године!на!Факултету!се!одвиjала!настава!из!следећих!
предмета,!и!са!следећим!фондом!часова:!
!
I%година%%
- Основи!грађанског!и!привредног!права;!двосеместралан!са!укупним!фондом!од!90!
часова!предавања!и!60!часова!вежби,!!
- Основи! права! са! људским! правима;! двосеместралан! са! фондом! од! 75! часова!
предавања!и!30!часова!вежби,!
- Уставно! право;! jедносеместралан! са! фондом! од! 75! часова! предавања! и! 30! часова!
вежби,!
- Историjа!права;!jедносеместралан!са!фондом!од!45!часова!предавања,!
- Римско!право;!jедносеместралан!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
- Правна! информатика;! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часа! предавања! и! 30!
часова!вежби,!
- Породично! право;! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часова! предавања! и! 15!
часова!вежби,!
- Страни!jезик!I!и!то:!Енглески,!!Немачки!и!Италиjански!jезик;!сви!двосеместрални,!
сваки!са!фондом!од!60!часова!предавања.!
!
II%година%%
- Своjинско! право;! двосеместралан! са! фондом! од! 75! часа! предавања! и! 60! часова!
вежби,!
- Трговинско! право;! jедносеместрални! са! фондом! од! 75! часа! предавања! и! 30! часа!
вежби,!
- Наследно!право,!jедносеместрални!са!фондом!од!45!часова!предавања!и!30!часова!
вежби,!
- Кривично!право!општи!део;!jедносеместрални!са!фондом!од!60!часа!предавања!и!
30!часова!вежби,!

!
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-

!
-

-

-

!

Кривично!право!посебни!део;!jедносеместрални!са!фондом!од!30!часа!предавања!
и!30!часова!вежби,!
Страни! jезик! II! и! то! Енглески,! Немачки! и! Италиjански! jезик:! двосеместрални! са!
фондом!од!60!часова!предавања.!
Упоредно!права,!jедносеместрални!са!фондом!45!часова!предавања.!
!
ОПЦИОНИ!ПРЕДМЕТИ:!
Правосудно! организационо! право,! jедносеместрални! са! фондом! од! 30! часова!
предавања,!
Медиjациjа,!jедносеместрални!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
III%година%
Грађанско! процесно! право;! jедносеместралан! са! фондом! од! 75! часа! предавања! и!
30!часова!вежби,!
Компаниjско! право;! двосемесралан! са! фондом! од! 75! часа! предавања! и! 30! часова!
вежби,!
Облигационо! право;! двосеместралан! са! фондом! од! 75! часова! предавања! и! 30!
часова!вежби,!!
Међународно!jавно!право;!jедносеместрални!са!фондом!од!45!часа!предавања!и!15!
часова!вежби,!
Управно! право;! двосеместралан! са! фондом! од! 75! часова! предавања! и! 30! часова!
вежби,!!
Страни! jезик! III! и! то! Енглески,! Немачки! и! Италиjански! jезик! двосеместралан! са!
фондом!од!60!часова!предавања.!
!
ОПЦИОНИ!ПРЕДМЕТИ:!
Медицинско!право;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часа!предавања,!
Стечаjно!право;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
Криминологиjа;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
Право!медиjа;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
Спортско!право;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
Правничке! вештине;! факултативни! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часа!
предавања.!
!
IV%година%%
Кривично! процесно! право;! двосеместралан! са! фондом! од! 75! часова! предавања! и!
45!часова!вежби,!
Ауторско!право!и!право!индустриjске!своjине;!jедносеместрални!са!фондом!од!45!
часова!предавања!и!15!часова!вежби,!
Пореско! право;! jедносеместрални! са! фондом! од! 30! часова! предавања! и! 15! часа!
вежби,!
Међународно!приватно!право;!jедносеместралан!са!фондом!од!45!часа!предавања!
и!15!часова!вежби,!
Право! Европске! Униjе;! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часа! предавања! и! 15!
часова!вежби,!
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Радно! право;! jедносеместралан! са! фондом! од! 60! часова! предавања! и! 15! часова!
вежби,!
- Основи!берзанског!и!банкарског!права;!jедносеместралан!са!фондом!од!45!часова!
предавања,!
- Страни! jезик! IV! и! то! Енглески,! Немачки! и! Италиjански! jезик;! двосеместралан! са!
фондом!од!60!часова!предавања,!
!
ОПЦИОНИ!ПРЕДМЕТИ:!
- Међународно! привредно! право;! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часа!
предавања,!
- Арбитражно!право;!jедносеместралан!са!фондом!од!30!часова!предавања,!!
- Међународно!кривично!право;!jедносеместралан!са!фондом!од!30!часа!предавања,!
- Право! информационих! технологиjа;! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часова!
предавања,!
- Саобраћаjно!право;!jедносеместралан!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
- Право!осигурања;!jедносеместралан!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
- Антидискриминационо!право;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!
предавања,!
- Право!потрошача;!jедносеместралан!опциони!са!фондом!од!30!часова!предавања,!
- Правничке! вештине;! факултативни! jедносеместралан! са! фондом! од! 30! часа!
предавања.!
!
У!извештаjном!периоду!у!разним!облицима!студиjа!учествовао!jе!следећи!броj!
студената,! чиjи! резултат! студирања! и! ефикасност! студирања! се! исказуjе! следећим!
вредностима:!!!
-

БРОJНО%СТАЊЕ%СТУДЕНАТА%
ОСНОВНЕ!АКАДЕМСКЕ!СТУДИJЕ!
Броj!студената!(са!апсолвентима)!–!1.352!!
Студенти!коjи!су!завршили!основне!студиjе!V!639!
У! школскоj! 2010/11! години! уписао! се! следећи! броj! студената! по! годинама!
(ново!уписани!и!обнова!године):!
- I!година:!!!!192!студената!
- II!година:!!!255!студената!
- III!година:!!264!студената!
- IV!година:!!210!студента!
- Укупно!уписаних!студената!jе!921!
Од! укупног! броjа! уписаних! студената! 28,18%! су! обнове! године.! Наjвише!
обнова!године!jе!на!II!години!студиjа!V!48,73%.!
У!статусу!апсолвента!jе!431!студената.!
Дипломирало!jе!123!студената.!!
Евиденциjу! броjног! стања! студената! и! контролу! уплата! накнада! врши!
менаџер!Факултета!Горан!Ћелић.!!
Просечна!оцена!на!студиjама!jе!!V!7,36!
Просечно!траjање!студиjа!–!7,2!године!
Броj!студената!коjи!су!се!исписали!са!Факултета!у!школскоj!2011/2012.!–!72!!
!
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Броj!пасивних!студената!–!1138!
%
Б.%ПОСТДИПЛОМСКЕ%СТУДИJЕ%
1. !

!броj%уписаних%студената%на%мастер%студиjама%

7%

2. !

3!
15!

4. !

!броj!уписаних!студената!на!специjалистичким!
студиjама!
броj!уписаних!студената!на!докторским!
студиjама!
броj!одобрених!израда!докторских!дисертациjа!

5. !

броj!студената!са!завршеним!мастер!студиjма!

7!

6. !

броj!завршених!специjализациjа!

2!

7. %

броj!одбрањених!доктората!

5!

3. !

10!

!
1.!Дипломске!академске!студиjе!–!мастер!организоване!су!на!модулима:!
! Европско!право,!
! Међународно!привредно!право!
! Права!детета!
2.!Специjалистичке!академске!студиjе!организоване!су!на!модулима:!
! Jавно!бележништво!(нотариjат)!
! Медицинско!право!
!
%
Б.%СТУДЕНТСКА%ПРАКСА%
1. Пракса(у(судовима(
Организована! jе! пракса! у! Београдском! Вишем! суду! у! Београду,! Прекршаjном!
суду!у!Београду.!Пракса!jе!обављена!са!различитим!статусом,!и!то:!
•
•
•

Виши!суд!у!Београду:!69!студената;!!
Прекршаjни!суд!у!Београду:!6!волонтера;!!
Виши!суд!у!Београду:!6!волонтера!

!
!Ова!пракса!jе!предвиђена!за!студенте!III!и!IV!године!коjи!слушаjу!Грађанско!
процесно!право!и!Кривично!процесно!право.!Координатор!са!Факултета!jе!Проф.!др!
Слађана!Jовановић.!!!
2.(Пракса(ван(судова(
У!овом!извештаjном!периоду!обављена!jе!пракса!и!ван!судова,!и!то:!

!

107!

•
•
•
•

Градско! jавно! правобранилаштво:! тромесечна! пракса! за!
апсолвенте:!8!студената;!
!Агенциjа!за!приватизациjу:!2!студента;!!
Адвокатска!канцелариjа!Цвиjетићанин:!7!студената;!
Тим! за! одбрану! у! случаjу! Караџић! пред! МКТJ! (студенти!
ангажовани! од! стране! Питера! Робинсона,! главног! браниоца):! 4!
студента.!

3.(Посета(казненопоправним(установама(
Организована! jе! и! посета! казненопоправним! установама! коjе! су! посетили! наши!
студенти,!и!то:!
•
•

Окружни!затвор!у!Београду:!34!студента!
КПЗ!Забела!и!КПЗ!за!жене!у!Пожаревцу:!28!студената!

Студенте! су! пратили:! проф.! др! Наташа! Мрвић–Петровић! и! Проф.! др! Слађана!
Jовановић.!
4.(Правна(клиника(
Клиника(за(породично(право(
(
У! школскоj! 2011/2012.! години! организована! jе! обука! пете! генерациjе!
студената/ткиња! Клинике! за! породично! право! а! четврта! генерациjа!
студената/ткиња!(обучених!у!школскоj!2010/2011.!години)!почела!jе!да!пружа!услуге!
бесплатне!правне!помоћи!грађанима.!!
Oктобра! 2011.! године! упућен! jе! Позив! студентима/кињама! за! учешће! у!
програму! Правне! клинике.! Приjавило! се! око! четрдесет! студената/ткиња! од! коjих! jе!
16! студената/киња! прошло! комплетну! обуку! за! пружање! правне! помоћи! у!
породичноправним!питањима.!Предавања!у!оквиру!Правне!клинике!одржавала!су!се!
петком!у!току!летњег!семестра!(у!периоду!мартVмаj!2012).!Као!и!сваке!године,!обука!
студената!имала!jе!за!циљ!стицање!практичних!правних!вештина!у!области!развода!
брака,! вршења! родитељског! права,! издржавања,! насиља! у! породици,! продужења!
родитељског! права,! извршења! судских! одлука! и! породичне! медиjациjе,! применом!
интерактивних! наставних! метода! коjе,! између! осталог,! обухватаjу! правне! анализе!
случаjева! из! праксе,! писање! правних! поднесака,! симулациjе,! и! сл.! Oбуку! су,! поред!
координатора!Правне!клинике,!проф.!др!Nебоjше!Шаркића!и!мр!Jелене!Арсић,!водиле!
судиjе! Љубица! Mилутиновић,! судиjа! Врховног! касационог! суда,% Александар!
Ивановић,! судиjа! Вишег! суда! у! Београду,! Mладен! Николић,! судиjаVчлан! Високог!
савета!судства!и!Mилена!TрговчевићVПрокић,!судиjа!Првог!основног!суда!у!Београду.!
Део! обуке! у! оквиру! кога! се! студенти/киње! обучаваjу! вештинама! комуникациjе! и!
интервjуисања! клиjената/ткиња! водила! jе! психолошкиња! Драгана! Ћук! Mиланков.!
Програм! обуке! траjе! тринаест! наставних! недеља! са! укупним! фондом! од! 39! часова!
интерактивне!наставе.!!
У! октобру! 2011.! године,! студенти/киње! четврте! генерациjе! почели! су! да!
пружаjу! услуге! правне! помоћи! грађанима.! Дванаесторо! обучених! студената/ткиња!
пружало! jе! бесплатну! правну! помоћ! под! супервизиjом! адвокатица! Варjе! Банић! и!
Mилене! Банић,! као! и! асистенткиње! мр! Jелене! Арсић.! Rад! са! клиjентима/кињама!

!
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организован!jе!сваког!уторка!у!времену!од!17:00V18:30х.!Грађанима!jе!било!омогућено!
да! се! обрате! Правноj! клиници! и! путем! емаил! адресе! pravna.klinika@pravnifakultet.rs!!
(више! од! двадесет! грађана/ки! контактирало! jе! Правну! клинику! овим! путем).! У!
периоду! од! октобра! 2011.! године! до! jуна! 2012.! године! (са! паузом! у! току! jануарскоV
фебруарског! испитног! рока),! преко! осамдесет! грађана/ки! обратило! се! непосредно!
канцелариjи!Правне!клинике,!а!бесплатна!правна!помоћ!пружена!jе!у!62!случаjа!коjи!
се! примарно! везуjу! за! развод! брака,! вршење! родитељских! права,! издржавање,!
заштиту!од!насиља!у!породици!и!деобу!брачне!тековине.!Студентима/кињама!коjи!су!
пружали! бесплатну! правну! помоћ! потом! су,! почетком! jула! месеца,! додељени!
сертификати! за! учешће! у! програму! Правне! клинике.! Tом! приликом! уjедно! jе!
обележена!прва!годишњица!–!пет!година!рада!Клинике!за!породично!право!ПФУУБ.!
Клиника! за! породично! право! наставља! да! завређуjе! изузетну!
заинтересованост! студената/ткиња,! као! и! подршку! наших! еминентних! правних!
стручњака! коjи! радо! сарађуjу! са! Правном! клиником.! У! школскоj! 2012/2013.!
планирана! jе! обука! шесте! генерациjе! студената/ткиња,! коjа! ће! започети! у! летњем!
семестру,! док! генерациjа! обучена! током! школске! 2011/2012.! године! започиње! са!
пружањем! услуга! бесплатне! правне! помоћи! грађанима! почев! од! новембра! 2012.!
године.!!!!
!
Клиника(за(радно(право(
!
!
У! школскоj! 2009/2010.! години! организована! jе! обука! прве! генерациjе!
студената/киња! Клинике! за! радно! право.! НаставноVнаучно! веће! Правног! факултета!
Универзитета! Унион! усвоjило! jе! у! септембру! 2010.! године! Наставни! план! и! програм!
Правне!клинике!за!радно!право.!!
!
Oктобра! 2011.! године! упућен! jе! позив! студентима! за! учешће! у! програму!
правне! клинике.! Приjавило! се! 12! студената/киња! од! коjих! jе! 6! прошло! комплетну!
обуку! за! пружање! правне! помоћи! у! радноправним! стварима.! Предавања! у! оквиру!
правне! клинике! одржавала! су! се! петком! током! зимског! и! летњег! семестра! (ван!
испитних! рокова).! Oбука! студената! усмерена! jе! на! стицање! практичних! правних!
вештина! у! области! радног! права! у! ширем! смислу,! злостављања! на! раду! и!
дискриминациjе!на!раду!и!поводом!рада,!применом!интерактивних!наставних!метода!
коjе,!између!осталог,!обухватаjу!правне!анализе!случаjева!из!праксе,!писање!правних!
поднесака,!симулациjе!случаjева,!и!сл.!Oбуку!су!поред!координатора!Правне!клинике!
доц.др!Mариа!Рељановића!водили!и!Александра!Pетровић!и!адвокат!Боjан!Вукасовић,!
а! део! обуке! у! оквиру! кога! се! студенти/киње! обучаваjу! вештинама! комуникациjе! и!
интервjуисања!клиjената/киња,!у!траjању!од!две!наставне!недеље!(укупно!6!часова),!
водила!jе!психолошкиња!Драгана!ЋукVMиланков.!!
!
Oбука! нове,! треће! генерациjе! студената/киња! започеће! jе! у! новембру! 2012.!
године,! у! складу! са! Pланом! и! програмом! реализациjе! Правне! клинике;! пружање!
услуга! бесплатне! правне! помоћи! ће! такође! почети! jе! од! новембра! 2012.! године! а!
услуге!ће!пружати!друга!генерациjа!клиничара.!Девет!обучених!студената/киња!прве!
генерациjе!Правне!клинике!у!току!школске!2011/2012.!године!пружало!jе!бесплатну!
правну! помоћ! под! супервизиjом! адвоката! Боjана! Вукасовића! и! доц.др! Mариа!
Рељановића.! Приjем! клиjената/киња! организован! jе! сваког! четвртка! у! времену! од!
17:00V18:30х! у! периоду! октобарVjун! (клиника! ниjе! радила! у! jануару).! У! наведеном!
периоду,! реализовано! jе! 35! од! 36! недеља! пружања! правне! помоћи! како! jе! било!
предвиђено! програмом! рада.! Jедан! термин! клинике! ниjе! одржан! због! уведеног!
ванредног! стања! на! териториjи! Републике! Србиjе! у! фебруару! 2012.! године,! када!
Факултет!ниjе!радио.!Клиника!jе!у!школскоj!2011/2012.!години!укупно!формирала!20!
!
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случаjева,! при! чему! jе! бесплатну! правну! помоћ! затражило! укупно! 28! странака.!
Oтворена! jе! и! посебна! меjл! адреса! klinika.radno@pravnifakultet.rs! путем! коjе! се!
странке! могу! обратити! за! сва! потребна! обавештења! у! вези! са! радом! Клинике,! као! и!
посебна!страница!посвећена!Клиници!за!радно!право!на!саjту!ПФУУБ.!!
!
Радом!правне!клинике!руководи!доц.!др!Mарио!Рељановић.!
!
Активности(Mреже(универзитетских(правних(клиника(
!
!
У!школскоj!2011/2012.!години!настављена!jе!сарадња!са!канцелариjом!OЕБСVа!
у! оквиру! програма! подршке! Mрежи! универзитетских! правних! клиника! чиjи! jе! члан,!
од! самог! оснивања,! и! Правна! клиника! Универзитета! Унион.! У! Mрежу!
универзитетских! правних! клиника! (у! даљем! тексту:! Mрежа),! поред! Клинике! за!
породично!право!сада!jе!укључена!и!Клиника!за!радно!право!нашег!факултета,!па!су!
руководиоци,!поjедини!предавачи,!као!и!студенти/ткиње!обе!Правне!клинике!ПФУУ!
учествовали!на!неколико!семинара/радионица!и!састанака!коjе!jе!организовао!OЕБС,!
даjући! тако! своj! допринос! раду! Mреже.! Нарочито! се! издваjа! сарадња! и! учешће! на!
неколико! стручних! скупова! поводом! израде! нацрта! Закона! о! бесплатноj! правноj!
помоћи,! на! коjима! су! представници! клиника! ПФУУБ! активно! учествовали! и!
доприносили! побољшању! квалитета! законског! текста.! Pотврда! успешне! сарадње! са!
OЕБСVом! jесте! и! наставак! сериjе! публикациjа! Mреже.! У! току! школске! 2011/2012.!
године!обjављена!jе!друга!публикациjа!Mреже!под!називом!„Правна!етика”.!!
!
На! основу! досадашњег! искуства! и! остварених! резултата,! може! се! закључити!
да! се! сваке! године! континуирано! повећава! броj! студената/киња! коjи! су!
заинтересовани! за! рад! у! оквиру! Правне! клинике.! Студенти/киње! радо! учествуjу! у!
програму! Правне! клинике! коjи! омогућава! jединствено! искуство! правног!
усавршавања,! кроз! сарадњу! са! еминентним! стручњацима! из! праксе,! као! и! рад! са!
грађанима/кама!коjима!помажу!у!решавању!правних!проблема,!користећи!теориjска!
знања! стечена! током! студиjа! и! практичне! вештине! коjе! су! развили! током! обуке.!
Значаjне! су! и! информациjе! коjе! се! добиjаjу! од! бивших! клиничара! коjи! су! у!
међувремену!стекли!звање!дипломираног/е!правника/це,!да!се!сертификат!клиника!
ПФУУБ!посебно!цени!при!запошљавању!у!адвокатским!канцелариjама.!!
!
Због!свега!наведеног,!а!имаjући!у!виду!ограничен!броj!студената!коjе!програм!
jедне! Правне! клинике! може! да! прихвати! (по! правилу,! 10V12! студената/киња,),! било!
би! пожељно! да! Факултет! размотри! оснивање! програма! клиничког! образовања! и! у!
другим! правним! областима,! како! би! се! свим! заинтересованим! студентима/кињама!
омогућило!стицање!релевантних!правних!вештина!у!току!студиjа,!а!грађанима/кама!
пружила! додатна! помоћ! у! решавању! њихових! правних! проблема.! Tакође,! у! новом!
циклусу!акредитациjе!требало!би!размислити!о!реализациjи!раниjе!изнетог!предлога!
да! се! клиничко! образовање! организуjе! као! посебан! наставни! предмет! у! оквиру!
основних!студиjа!на!Правном!факултету!Универзитета!Унион.!!
!
!
!
!

!
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Б.% ГОСТОВАЊЕ% СТРАНИХ% ПРОФЕСОРА% И% ДРУГИ% ВИДОВИ% МЕЂУНАРОДНЕ%
САРАДЊЕ%
Током! школске! године! гостовао! jе! и! одржао! предавања! већи! броj! страних!
професора.!Подаци!су!приказани!у!табели.!
!

!

!
Професор/предавач!
1. ! Ralph%Wilde!

Датум!
17.11.2011.%

2. % Michelle%Jarvis!

11.05.2012.!

3. % Селма%Мухић%
Диздаревић!
4. % Студенти%Хебреjског%
Универзитета%из%
Израела!

12.04.2012.%

5. % Михаjло%Дика!

26.10.2011.!

6. % Тибор%Варади%

10.04.2012.!

7. % Драган%Милошевић%

10.04.2012.!!

8. % Philippe%Sutter%

02.04.2012.!

9. % Часлав%Пеjовић%

21.03.2012.!

10. % Бранислав%Анђелић%
Деjан%Ђукић%
Мирjана%Тасић%
Ненад%Цвjетићанин%

21.03.2012.!

11. % Петар%Боровић%

13.12.2011.!

12. % Мелина%Рокаи%

08.05.2012.!

13. % Achim%Rogmann%

21.05.2012.!

16.11.2011.!
18.11.2011.!

Тема!
Примена!права!људских!права!
ван!териториjе!државе!–!
расправа!о!пресуди!Европског!
суда!за!људска!права!Ал(Скеини(и(
остали(против(Уjедињеног(
Краљевства!
Milestones!in!the!Prosecution!of!
Sexual!Violence!Цrimes!by!the!IЦTY!
Однос!државе,!тржишта!и!
грађанског!друштва%
V!Балансирање!између!људских!
права!и!безбедности!–!уставна!
питања!
V!Сукоб!на!Блиском!Истоку!
Предавање!из!области!нотарског!
права!
Стандарди!непристрасности!при!
решавању!међународних!(пре!
свега!арбитражних)!спорова!
Стављање!окривљеног!под!
оптужбу!и!главни!претрес!–!
важећа!и!нова!решења!
Процес!придрузивања!Србиjе!ЕУ,!
перспективе!и!изазови!
Jапанско!корпоративно!право!
Надлежност!и!функционисања!
Регистра!националног!интернет!
домена!Србиjе!–!РНИДСVа”!(начин!
регистровања!националног!
домена!(ћириличног!и!
латиничног),!као!и!решавање!
спорова!поводом!коришћења!
домаћих!интернет!домена)!
Утицаj!дувана,!алкохола!и!секса!
на!људско!здравље!
Положаj!жене!у!Србиjи!од!
средине!XIX!века!до!почетка!
Другог!светског!рата!
Придруживање!Србиjе!Европскоj!
униjи.!Приступање!Србиjе!
Светскоj!трговинскоj!
организациjи.!
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!
Сарадња!са!Европском!организациjом!за!jавно!право:!
!
У!2011/2012.!години!ПФУУБ!наставио!jе!сарадњу!са!Европском!организациjом!за!
jавно!право.!
• У! сарадњи! са! овом! организациjом! др! Савас! Папасавас,! судиjа! Европског! суда!
правде,! одржао! jе! на! ПФУУБ! предавање! под! називом! “Судови! ЕУ:! структура,!
улога!и!изазови!у!раду”,!!9.03.2012.!!
• Проф.!др!Виолета!Беширевић!учествовала!jе!у!раду!конференциjе!“How!to!deal!
with! the! criticism! on! the! European! Court! of! Human! Rights”,! одржаноj! у! сарадњи!
Европске!организациjе!за!jавно!право!и!the!Netherlands!School!of!Human!Rights!
Research!у!Хагу,!12V13!априла,!2012.!!
• Проф.!др!Александра!Чавошки!представљала!jе!ПФУУБ!у!раду!Управног!одбора!
Европске!организациjе!за!jавно!право!13.09.2012.!године!у!Атини.!
• Проф.! др! Александра! Чавошки,! доц.! др! Татjана! Папић! и! мр! Боjан! Станивук!
учествовали!су!на!годишњоj!конференциjи!Европске!групе!за!jавно!право,!коjа!
делуjе! као! научни! савет! Европске! организациjе! за! jавно! право,! под! називом!
"Public! Law! and! the! Economic! Crisis"! одржаноj! на! Спецесу,! Грчка,! 14V15!
септембра,!2012.!!
• Током! 2011/2012! по! принципу! размене! ПФУУБ! jе! наставио! да! прима! часопис!
коjи!издаjе!ова!организациjа!European(Review(of(Public(Law.!!

Сарадња%и%студиjска%путовања%у%оквиру%ТЕМПУС%проjекта%
Студиjска!путовања:!
-

У!оквиру!Темпус!проjекта!организовани!студиjски!боравци!за!наставно!особље!!у!
Валенсиjи!!и!Прагу;!
Проф.!др!dr!h.c.!Владимир!Водинелић,!проф.!др!!Весна!Ракић!Водинелић!и!доц.!др!
Саша! Гаjин! –! Xумболтова! стипендиjа,! Universität! des! Saarlandes,! Saarbrücken!
(Немачка),!у!траjању!од!три!месеца;!
мр! Jелена! Арсић:! тромесечни! боравак! на! University! of! Chicago! и! на! University! of!
Pittsburg!School!of!Law,!за!потребе!за!потребе!израде!докторске!дисертациjе;!
проф.! др! Александра! Чавошки,! тромесечни! боравак,! као! гостуjући! професор,! на!
Washington!and!Lee!University,!Lexinton,!Virginia.!

Округли%столови,%семинари%и%слично%
%

!

На! Факултету! jе! организовано! више! округлих! столова,! семинара! и! сличних!
активности,!и!то:!
Конференциjа! Екологиjа( и( право! (25.! 9.! 2012.)! у! сарадњи! са! Институтом! за!
упоредно!право;!!
Jеднодневни!семинари:!СудскоYмедицинско(вештачење(нематериjалне(штете(–(28!
учесника((17.!3.!2012.);!!
Законик(о(кривичном(поступку!V21!(10.3.2012.);!!
Нове(правосудне(професиjе(–(6((7.4.2012.),!у!сарадњи!са!JП!Службени!гласник.!
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В.%СТРУЧНО%УСАВРШАВАЊЕ%
У! извештаjном! периоду! одржани! су! семинари! за! припрему! правосудног!
испита,! као! и! з! аедукациjу! вештака! економске,! саобраћаjне,! грађевинске! и!
графолошке!струке.!!
1.! У! школскоj! 2011/12! години! одржана! су! два! тромесечна! семинара! за!
припрему!полагања!правосудног!испита,!и!то:!у!првом!семестру,!почев!од!28.!октобра!
2011.!године,!и!у!другом!семестру,!почев!од!24.!фебруара!2012.!године.!Jедан!семинар!
траjе! 12! недеља,! са! укупним! фондом! од! 180! часова.! У! школскоj! 2011/12! години!
одржано! jе! укупно,! за! оба! семинара,! 360! часова.! Семинари! се! одржаваjу! петком! и!
суботом,! и! то:! петком! 5! часова! и! суботом! 10! часова,! у! траjању! од! по! 45! минута.!!
Припремну! наставу! за! правосудни! испит! у! школскоj! 2011/2012! године! похађало! jе!
укупно!42!полазника.!Предавачи!су!били:!Мирjана!Рашић,!судиjа!Уставног!суда!Србиjе!
(у!пензиjи),!Љубица!Милутиновић,!Љубомир!Поповић,!судиjа!Уставног!суда!Србиjе!(у!
пензиjи),! др! Миодраг! Маjић,! судиjа! Апелационог! суда! у! Београду,! Младен! Николић,!
судиjа! Привредног! апелационог! суда,! Милош! Милошевић,! адвокат,! Александар!
Ивановић,! судиjа! Вишег! суда! у! Београду,! проф.! др! Весна! РакићVВодинелић,! проф.! др!
Наташа! МрвићVПетровић,! проф.! др! Момчило! Грубач,! проф.! др! др.! х.ц.! ! Владимир!
Водинелић,! проф.! др! Зоран! Ивошевић,! проф.! др! Небоjша! Шаркић,! проф.! др! Златко!
Стефановић,! проф.! др! Душан! Китић,! проф.! др! Здравко! Петровић! и! ! други! истакнути!
стручњаци!из!области!права.!
Програми!су!!реализовани!у!целости,!на!задовољство!полазника.!Руководилац!
ових! семинара! до! 30.! маjа! 2012.! године! био! jе! проф.! др! Небоjша! Шаркић,! а! почев! од!
jуна! месеца! 2012.! године! за! руководиоца! семинара! именован! jе! проф.! др! ! Богољуб!
Милосављевић.!!
2.( Програм( усавршавања( вештака.( У! школскоj! 2011/12.! години! одржано! jе!
више!курсева,!односно!семинара,!и!то:!
1.! КУРС! ЗА! ОБУКУ! ВЕШТАКА% ФИНАНСИJСКЕ% И% ГРАЂЕВИНСКЕ% СТРУКЕ,%
Jануар!Vфебруар!!2011.!године!(4!суботе).!Предавачи:!!!проф.!др!Небоjша!Шаркић,!Др!
Милена! Трговчевић! –! Прокић,! судиjа,! ! Младен! Николић,! судиjа,! проф.! др! Здравко!
Петровић,! проф.! др! Драгомир! Ђорђевић! (финансиjска! струка),! дипл! инг.! Дргомир!
Пешић!(грађевинска!струка).!
2.!КУРС!ЗА!ОБУКУ!ИЗВРШИТЕЉА% :!од!7.!маjа!до!4.!jуна!2011.!године,!у!!Нишу.!
Предавачи:! Проф.! др! Небоjша! ! Шаркић,! судиjа! Младен! Николић,! судиjа! Зоран! Рогић,!
Александар! Стоjиљковски,! судиjа.! Семинар! jе! похађало! и! успешно! завршило! 10!
полазника.!Тренер:!!Проф.!др!Небоjша!Шаркић!!
3.! НАСТАВА! ЗА! ПРИПРЕМУ% СТРУЧНОГ% ИСПИТА% ЗА% ИЗВРШИТЕЉА! V!
Привредна!комора!
Београда,! 25.! новембар! –! 24.! децембар! 2011.! године! (5! викенда! V! петак! и! субота).!
Предавачи:! ! ! проф.! др! Небоjша! ! Шаркић,! судиjа! Младен! Николић,! Предраг! Васић,!
судиjа,! Зоран! Рогић,! судиjа,! Зоран! Стоjиљковски,! судиjа,! др! Ђорђе! Сибиновић,!
адвокат.!!
4.% ОБУКА% ВЕШТАКА% И% КАНДИДАТА% ЗА% ВЕШТАКЕ% САОБРАЋАJНЕ,%
ФИНАНСИJСКЕ% И% ГРАЂЕВИНСКЕ% СТРУКЕ% (17.3V7.4.2012.),!у!сарадњи!са!Привредном!
комором! Београда.! Место! и! време! одржавања! обуке:!Привредна! комора! Београда,!
Обука! jе! траjала! месец! дана! (суботом)! у! периоду! од! 17.! марта! до! 7.! априла!!2012.!
године.!Предавачи:!Проф.!др!Небоjша!Шаркић,!Проф.!др!Здравко!Петровић,!Проф.!др!
Срећко!Косановић,!Младен!Николић,!судиjа!Привредног!апелационог!суда,!Др!Милена!
Трговчевић!Прокић,!судиjа!основног!суда!у!Београду,!Драгомир!Пешић!(грађевинска!
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струка),! Проф.! др! Стоjан! Стоjановић! (саобраћаjна! струка),! Орлић! (финансиjска!
струка)!
5.!СЕМИНАР:!!JАВНОБЕЛЕЖНИЧКО%ПРАВО:!!24.!03.!2012.!и!!7.!04.!2012.!године!
у!!Нишу.!
Предавачи:!Проф.!др!Небоjша!!Шаркић,!Др!Милена!Прокић!–!Трговчевић,!судиjа!Првог!
основног!суда!у!Београду!и!проф.!др!Драгана!Кнежић!–!Поповић.!!Семинар(jе(похађало(
и(успешно(завршило(14(полазника.(Тренер:!!Проф.!др!Небоjша!Шаркић!!
!
3.% ПРАВНИ% ФАКУЛТЕТ% УНИВЕРЗИТЕТА% % „УНИОН“% % jе% у% сарадњи% са% JП%
„Службени%гласник“%%организовао%jеднодневне%семинаре:%
%
• ЗАКОНИК% О% КРИВИЧНОМ% ПОСТУПКУ:% 10.! март! 2012,! Правни! факултет!
Унверзитета!„Унион“!у!Београду.!
Предавачи:!др!Момчило!Грубач,!професор!емеритус!Правног!факултета!Универзитета!
„Унион“! у! Београду;! др! Наташа! МрвићVПетровић,! редовни! професор! Правног!
факултета! Универзитета! „Унион“! у! Београду;! Радмила! Драгичевић! V! Дичић,! в.ф.!
председника! Апелационог! суда! у! Београду! и! ! др! Слободан! Бељански,! адвокат! из!
Новог!Сада.%
• СУДСКОМЕДИЦИНСКО% ВЕШТАЧЕЊЕ% НЕМАТЕРИJАЛНЕ% ШТЕТЕ:% 17.! март!!
2012.!године!Правни!факултет!Унверзитета!„Унион“!у!Београду.!
Предавачи:!проф.!др!Зоран!Станковић,!министар!здравља!у!Влади!Републике!Србиjе,!
др! Зоран! Баjин,! лекар,! проф.! др! Здравко! Петровић,! адвокат! из! Београда,! др! Небоjша!
Шаркић,!редовни!професор!Правног!факултета!Универзитета!„Унион“!у!Београду.!
• НОВЕ% ПРАВОСУДНЕ% ПРОФЕСИJЕ:% 7.! априла! ! 2012.! године! Правни! факултет!
Унверзитета!„Унион“!у!Београду.!
Предавачи:! Вида! Петровић! Шкеро,! судиjа! Врховног! касационог! суда,! др! Небоjша!
Шаркић,! редовни! пррофесор! Правног! факултета! Универзитета! „Унион“! ! у! Београду;!
Младен! Николић,! судиjа! Привредног! апелационог! суда! у! Београду! и! др! Ђорђе!
Сибиновић,!адвокат!из!Београда.!!
%

СЕМИНАР:%ПРАВНА%РЕТОРИКА%И%САВРЕМЕНИ%ОДНОСИ%С%JАВНОШЋУ%
Семинар!Правна!реторика!и!савремени!односу!с!jавношћу!реализован!jе!у!протеклоj!
школскоj! години! од! 1.! 11.! 2011.! до! краjа! маjа! 2012.! године! уторком! од! 17! до! 18.30.!
Семинар! су! водили! Светлана! Градинац! и! Деjан! Милић! према! плану! и! распореду!
обjављеном!у!силабусу.!!
Посебна! пажња! посвећена! jе! како! теориjским! тако! и! практичним! знањима,! као! и!
уочавању!наjчешћих!грешака!у!свакодневном!говору!и!ослобађање!од!њих.!

НАГРАДЕ%ИЗ%СПЕЦИJАЛНИХ%ФОНДОВА%
У!новембру!2011.!године!додељене!су!награде!студентима!из!два!фонда!Факултета:!
!
1. Фонд! „Марко! Миловић“! –! награда! за! наjбољи! рад! из! Саобраћаjног!
права!
У!конкуренциjи!шест!радова!награда!jе!31.10.2011.!године!додељена!раду!под!
називом! „Угрожавање! безбедности! ваздухоплова! у! мирнодопским! и! ратним!
условима“! студента! Мише! Ђорђевића.! Комисиjа! коjа! jе! доделила! награду! jе! била! у!
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саставу!Проф.!др!Борислав!Ивошевић,!Проф.!др!Катарина!Дамњановић,!Проф.!др!Соња!
Бунчић!и!Миодраг!Миловић.!
!
2. Награда! Марко! Кецман! –! награда! наjбољем! студенту! из! области!
људских!права!
Комисиjа! за! доделу! награде! наjбољем! студенту! из! области! људских! права! у!
саставу! Проф.! др! Душан! Врањанац! и! Доц.! др! Саша! Гаjин! одлучила! jе! 31.10.2011.!
године!да!награду!додели!студенткињи!II!године!Марини!Ромић.!!

СПОРТСКЕ%И%ОСТАЛЕ%РЕКРЕАТИВНЕ%И%ПРОМОТИВНЕ%АКТИВНОСТИ%
СТУДЕНАТА%
!
Кошаркашка! екипа! Факултета! jе! учествовала! у! II! Универзитетскоj! лиги! на!
териториjи!Београда,!у!конкуренциjи!30!екипа.!Лига!jе!траjала!од!фебруара!до!априла!
2012.!године.!Фудбалска!екипа!jе!учествовала!у!II!Универзитетскоj!лиги!за!териториjу!
Београда.!Лига!jе!играна!током!априла!и!маjа!2012.!године.!!
Током! целе! школске! године! од! новембра! до! jуна! су! одржавани! тренизи!
фудбалера!и!кошаркаша!радним!данима.!!
!!!!!!!!!!!!!Факултет! jе! учествовао! на! саjму! образовања! “Edu! Fair”! коjи! jе! организован! у!
хотелу! Цонтинентал! у! термину! 08.03.2012.! до! 10.03.2012.! уз! учешће! студената! и!
наставника!нашег!факултета.!!
Све!ове!активности!jе!координирала!Даниjела!Биочанин,!сарадник!за!спорт!и!
маркетиншку!промоциjу!факултета.!
!

КОМПJУТЕРСКА%САЛА,%ИНФОРМАТИЧКИ%КУРСЕВИ%И%СОФТВЕР%
Компjутерска! сала! jе! са! 22! радне! станице.! Све! станице! имаjу! излаз! на!
интернет.! Студентима! jе! омогућено! да! сваки! радни! дан! користе! салу! ! од! 11! до! 14!
часова.!!!
У! академскоj! 2011/12.! години! курс! за! рад! у! електронскоj! правноj! бази!
Параграф!Леx!завршило!jе!146!студената,!распоређених!у!12!група.!Укупно!jе!одржано!
210! часова.! Из! сваке! од! 12! група! наjбољи! полазник! jе! добио! на! поклон! инсталациjу!
Параграф! Леx! у! траjању! од! 365! дана.! Комерциjална! цена! курса! jе! око! 50! евра! по!
кандидату.!!
!!
Обезбеђена! jе,! већ! четврту! годину! узастопце,! бесплатна! мрежу! Параграф!
Лекса!на!факултету!за!60!корисника.!!
Све!наведене!активности!су!за!студенте!и!Факултет!биле!потпуно!бесплатне!
Финансиjски! ефекти! ових! донациjа! износе! 39.020! евра! и! то! само! у! прошлоj!
академскоj!години.!
Од! половине! октобра! 2011.! до! краjа! маjа! 2012.! на! Факултету! jе! организована!
обука! и! сертификациjа! за! стицање! ЕЦДЛ! сертификата.! Коришћени! су! термини!
искључиво!викендом!због!заузетости!компjутерске!учионице!радним!данима.!Обуком!
за! jедан! од! 4! модула! обухваћено! jе! 60! студената,! а! њих! 25! jе! успешно! положило!
тестове!за!сва!4!предвиђена!модула!и!стекло!ЕЦДЛ!сертификат.!Ова!обука!и!полагање!
ниjе! било! бесплатно! због! обавеза! према! носиоцу! лиценце! ЕЦДЛ! за! Србиjу,! али! су!
студенти!имали!попуст!од!20%!приликом!куповине!Индекса,!као!и!бесплатну!обуке!за!
неке!од!модула!предвиђених!програмом.!!
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У! децембру! 2011.! jе! студентима! коjи! су! студирали! “по! Болоњи”! у! додатак!
дипломи!уписиван!Параграф!Леx!сертификат,!као!и!ЕЦДЛ!сертификат.!У!претходних!
годину! дана! jе! на! праксу! у! компаниjи! Параграф! примљено! 2! студента! коjи! су!
завршили! Правни! факултет! Универзитета! Унион,! а! тренутно! jе! запослено! на!
неодређено!време!!2!бивша!студента.!!
!

ЗАПОСЛЕНИ%
Факултет! у! радном! односу! у! настави! има! 30! запослених! од! коjих! jе! 10!
редовних!професора,!8!ванредних!професора,!6!доцената,!3!асистента,!2!предавача!и!
jедан!сарадник!у!настави.!Од!укупног!броjа,!два!наставника!су!у!статусу!мировања!и!
то! један! редовни! професор! и! jедан! доцент.! Факултет! у! радном! односу! у! ваннастави!
има!24Vоро!запослених.!!
%

РЕЗУЛТАТИ%НАУЧНОГ%И%СТРУЧНОГ%РАДА%НАСТАВНИКА%И%САРАДНИКА%
%%
1. Радови%обjављени%од%1.%октобра%2011.%до%30.%септембра%2012.%
Мр!Jелена!Арсић!!
1.(Медиjациjа(у(Србиjи:(корак(ближе(међународним(стандардима,!коуредница!(заjедно!
са!Н.!Петрушић),!Министарство!правде!Републике!Србиjе!и!Међународна!финансиjска!
корпорациjа,!Београд,!2011.!
2.(Препоруке(за(развоj(и(примену(медиjациjе(у(Србиjи,! коауторка! (заjедно! са! Б.! Недић),!
Међународна!финансиjска!корпорациjа,!Београд,!!2012.!
Др!Виолета!Беширевић!!
1. Public( Law( in( Serbia:( Twenty( Years( After,! (London:! European! Public! Law!
Organization!&!Esperia!Publications!Ltd,!2012).!Уредник!зборника.(
2. A(Short(Guide(to(Militant(Democracy:(Some(Remarks(on(the(Strasbourg(Jurisprudence,(
u! European! Yearbook! of! Хuman! Rights! 2012,! Wolfgang! Benedek,! Florence! BenoîtV
Rohmer,! Wolfram! Karl,! Manfred! Nowak,! (ур.)! (Vienna,! Austria:! NW! Verlag,! 2012)!
стр.!243V258.!
3. Transitional(Цonstitutionalism(in(Serbia:(Is(the(Glass(ХalfYFull(or(ХalfYEmpty?!у!Public(
Law( in( Serbia:( Twenty( Years( After,! V.! Beširević,! ur.! (London:! European! Public! Law!
Organization!&!Esperia!Publications!Ltd,!2012)!стр.!23V55.(
4. Introduction( у! Public( Law( in( Serbia:( Twenty( Years( After,! V.! Beširević,! ur.! (London:!
European!Public!Law!Organization!&!Esperia!Publications!Ltd,!2012)!стр.!15V19.!(
5. Serbia(in(a(“Europe(of(Rights”:(The(Effects(of(the(Цonstitutional(Dialogue(between(the(
Serbian( and( European( Judges,( са! Т.! Маринковић,! (2012)! 1! European! Review! of!
Public!Law!/!Revue!Europeenne!de!Droit!Public,!vol.!24,!стр.!401V!430.(
6. Bioethics( in( Democracy:( Transforming( the( Цlash( of( Absolutes( into( Хuman( Rights(
Issues,! u! Bioethik( –( Medizin( –( Politik/Bioethics( Y( Medicine( Y(
Politics,!Walter!Schweidler,!ur.!(Sankt!Augustin,!Germany:!Academia!Verlag,!2012),!
стр.!79V89.!!(
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7. Improving(the(Effectiveness(of(the(Organ(Trade(Prohibition(in(Europe,!!са!J.!Sandor!et!
al.,! у! Living( Organ( Donation( in( Europe:( Scientific( Report,! (2012),! аутор! поглавља:!
1.1,!
1.2,!
2.5,!
3.5.!
анд!
4.!
Доступно!
на:!
http://www.eulod.org/Files/Eulod/Цontent_Files/kdayaEULOD%20WP3V
2%20Final%20Report%20Improving%20the%20Effectiveness...pdf!!
8. Нова( подела( власти:( (тајни( живот( демократског( дефицита( у( поступку(
закључивањ(meђународних(уговора,(Парламентарна(пракса(I,(М.!Пајванчић!и!А.!
Поповић!(ур.)!(Београд:!Konrad!Adenauer!Stiftung,!2012)!стр.!81V!103.!!
(
ПРОЈЕКТИ!V!2011/2012!
1. Living! Organ! Donation! In! Europe! (EULOD).( European! Цommission,! the! Seventh!
Framework! Program! (FP7).! Grant! no.! 242177.! Члан! ЦEU! ЦELAB! истраживачког!
тима.!WorkVPаckаgе!No.3:!Orgаn!Trаfficking!аnд!Tourism.!2010V2012.!!
2. Globаl! Ethics! Obsеrvаtory.! UNESЦO! Dаtаbаsе! on! Ethics! Rеlаtеd! Lеgislаtion! аnd!
Guiдеlinеs.!UNESЦO.!Prаvni!konsultаnt.!2011.!!
!
УЧЕШЋЕ!НА!МЕЂУНАРОДНИМ!КОНФЕРЕНЦИJАМА!–!2011/2012!
!
1. Nurnmberg( revisited.! ! Рад! представљен! на! конференцији:! The! Role! of!
International!and!National!(Criminal)!Proceedings!with!regard!to!Reconciliation!and!
Redress! of! International! Crimes! and! the! Consolidation! of! Peace! in! Conflict! Areas! –!
the!Case!of!the!Former!Yugoslavia,!University!of!Potsdam,!Немачка,!1V2!јун!2012.!
2. Eyes( Wide( Shut:( the( Цase( of( Organ( Trafficking( in( Kosovo.! Представљен! рад! на!
коференцији!ELPAT/EULOD!пројекта,!Берлин,!4V6!новембар,!2011.!
Др!Соња!Бунчић!

!
1.! Бунчић! С.:Двадесет( година( процеса( приватизациjе( у( земљма( на( простору! бивше(
Jугославиjе(модели(и(резултати.,!Српска!политичка!мисао!,!2/2012!стр.!201V222!М24!
2.! Бунчић! С.Галетин! М..( Право( на( настањивање( у( пракси( суда( правде( европске( униjе,!
Правни!живот!Зборник!са!саветовања!правника!у!Будви!6/!2012!стр.319V336!М51!
3.! Бунчић! С.:! Заштита( мањиских( акционараYда( ли( нови( Закон( о( привредним(
друштвима(доноси(напредак?!,Правни!живот!11/2011,!стр,137V153!М51!
4.! Бунчић! С.! Галетин! М.:! Право( на( настањивање( у( Европскоj( униjи( након( случаjа(
Цартесио(:Даља(хармонизациjа,!Право!и!привреда!4V6/2012!М52!
5.! Бунчић! С.,! Twеnty( yеаrs( аftеr( thе( Yugoslаv( brеаk( upYprivаtizаtion( modеls( аnd( rеsults,!
Rеvistа!dе!stinitе!politicе,Romаniа,!No!33V34!/2012!str.22!!
!
Др!Александра!Чавошки!!
!
Књиге!
1. Славица!Бркић!et!al.,!“Истраживање!–!Прекршаjи!из!области!заштите!животне!
средине!(период!01.01.2009V31.12.2010),!ОСЦЕ!и!Удружење!судиjа!прекршаjних!
судова!РС,!Београд!2011,!ISBN!978V86V85207V70V9;!
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2. Александра!Чавошки!и!Даниjела!Траjковић,!“Анализа!статистичких!података!о!
казненоправноj!заштити!животне!средине!у!Србиjи”,!ОСЦЕ!и!Удружење!jавних!
тужилаца!и!заменика!jавних!тужилаца!Србиjе,!Београд!2011,!ISBN!978V86V85207V71V6;!
Зборник!радова!
1.!Александра!Чавошки,!“Development(of(Environmental(Law(and(Policy(in(Serbia”!in!Public!
Law!in!Serbia:!Twenty!Years!After!edited!by!Violeta!Beširević,!European!Public!Law!Series!
Volume!ЦI,!Esperia!Publications!Ltd,!London,!pp.!259V283,!ISBN!1V904673V89V9;!
2.!Александра!Чавошки!и!Ана!Кнежевић!Боjовић,!„Европски!суд!правде!и!простор!
слободе,!безбедности!и!правде”!у!зборнику!Европске!интеграциjе!и!међународна!
кривичноправна!сарадња,!Инсититут!за!упоредно!право!и!Српско!удружење!за!
кривичноправна!теориjу!и!праксу,!стр.!83V96,!Београд!2011V2012,!ISBN!978V86V80059V
79V2;!
3.!Александра!Чавошки,!“Надлежности(председника(Европског(савета(и(високог(
представника(Униjе(за(спољну(и(безбедносну(политику”!у!зборнику!Хармонизациjа!
законодавства!Републике!Србиjе!са!правом!Европске!униjе!(II),!уредници!Душко!
Димитриjевић!И!Брано!Миљуш,!Институт!за!међународну!политику!и!привреду,!
Институт!за!упоредно!право!и!Ханс!Заjдел!фондациjа,!Београд!2012,!стр.!178V189,!ISBN!
978V86V7067V164V5;!
4.!Александра!Чавошки,!“Пракса(у(државама(чланицама(ЕУ”!у!Истраживање:!
Прекршаjи!из!области!заштите!животне!средине!(период!01.01.2009V31.12.2010)!
Славица!Бркићи!др.,!Удружење!судиjа!прекршаjних!судова!РС,!Београд!2011,!ISBN!978V
86V85207V70V9;!
Чланци!
1. Александра!Чавошки,!“Одговор(међународне(заjеднице(на(климатске(промене(–(
Резултати(постигнути(на(самиту(у(Дурбану”,!Страни!правни!живот!1/2012,!
Институт!за!упоредно!право,!Београд!2012,!стр.!182V195,!ISSN!0039!2138,!УДК!34;!
2. Александра!Чавошкии!Марио!Рељановић,!“Global!Administrative!Order!–!Serbia”!in!
The(Concepts(and(Methods(of(Reasoning(of(the(New(Public(Law,European!Public!Law!Series,!
Vol.!C,!Esperia!Publications!Ltd.!London,!2011,!pp.!363V380;1V904673V87V2;!
3. Александра!Чавошки,!„Тransposition(of(Аcquis(–(Challenges(and(Difficulties(Facing(the(
Serbian(Аdministration”,!Еuropean!Рeview!of!Пublic!Лaw,!Вol.!22.!Нo.!4!winter!2010,!pp.!
1179V1197,!ISSN!1105V1590;!
Енциклопедиjе!
Уредник!правне!области!у!!
1.!Сова!Велики!породични!лексикон,!Младинска!књига,!Београд!2011,!ISBN!978V86V
7928V315V3!
2.!Велика!општа!илустрована!енциклопедиjа!Lаrousse!IVV!томова,!Mоно!&Mањана,!
Bеоград!2011!
!

!
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Др!Саша!Гаjин!
1.!Стратешка!опредељења!Eвропске!униjе!и!Републике!Србиjе!према!положаjу!особа!
са!инвалидитетом,!у!књизи!Петогодишњица!усваjања!Закона!о!спречавању!
дискриминациjе!особа!са!инвалидитетом,!Центар!за!унапређивање!правних!студиjа,!
Bеоград,!2011,!!стр.!7V47;!
2.!Mодел!закона!о!регистрованим!истополним!заjедницама,!коаутор,!Центар!за!
унапређивање!правних!студиjа!у!Bеограду,!2012,!стр.!1V87;!
3.!Mодел!закона!о!разлозима!и!поступку!ограничења!и!заштите!поjединих!права!и!
слобода,!коаутор,!Центар!за!унапређивање!правних!студиjа!у!Bеограду,!2012,!стр.!1V
67;!
4.!Mодел!закона!о!признавању!правних!последица!промене!пола!и!утврђивања!
транссексуализма,!коаутор,!Центар!за!унапређивање!правних!студиjа!у!Bеограду,!
2012,!стр.!1V135;!
5.!Dискриминациjа!у!Србиjи,!Извештаj!Kоалициjе!против!дискриминациjе,!уредник,!
Центар!за!унапређивање!правних!студиjа!у!Bеограду,!2012,!стр.!1V103.!
!
Др!Mомчило!Грубач!!
I.!Књиге!
1.!Коментар!Законика!о!кривичном!поступку!(са!T.!Васиљевићем),!дванаесто!издање,!
Pравни!факултет!Ун.!Унион!и!"Службени!гласник",!Београд!2011,!стр.!1126,!ISBN!978V
86V519V1014V5!(COBISS.SRVID!187182348)!
II.!Чланци!
1.!Цonstitutional!judiciary!in!Serbia,!u!zborniku!radova!«Public!Law!in!Serbia:!Twenty!Years!
After»,!Esperia!Publications!Ltd.!London,!2012,!стр.!75V100.!!
2.!Нове!установе!и!нова!решења!Законика!о!кривичном!поступку!!Србиjе!од!28.!
септембра!2011.!године,!„Правни!записи“,!2/2011.!стр.!467V514.!!
3.!Вештачење!у!кривичном!поступку,!у!зборнику!радова!„Приручник!о!вештачењу“,!
Глосариjум,!Београд!2011,!стр.!46V60.!
4.!ПроцесноVправни!положаj!оштећеног!према!новом!ЗКП!Sрбиjе,!„Tемида“,!2/2012.!(у!
част!Душана!Цотича),!стр.!105V120.!
Др!Зоран!Ивошевић!
1.!!Заштита!права!по!основу!рада!ван!радног!односа!/!Зоран!Ивошевић.!V!Напомене!и!
библиографске!референце!уз!текст.!V!Резиме.!
У:!Избор!судске!праксе.!V!ISSN!0354V3226.!V!Год.!19,!бр.!10!(2011),!стр.!27.!
349.22:331.106.28/.29(497.11)!
COBISS.SRVID!186336524!
2.!Rевизиjа!у!ауторском!спору!/!Зоран!Ивошевић.!V!Rезиме.!
У:!Избор!судске!праксе.!V!ISSN!0354V3226.!V!Год.!19,!бр.!12!(2011),!стр.!27V28.!
347.958:347.78!
COBISS.SRVID!187789836!
!
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3.!Проблеми!сталног!састава!Високог!савета!судства!у!преиспитивању!одлука!о!
престанку!судиjске!функциjе!због!нереизбора!/!Зоран!Ивошевић.!V!Напомене!и!
библиографске!референце!уз!текст.!V!Резиме!;!Summary.!
У:!Избор!судске!праксе.!V!ISSN!0354V3226.!V!Год.!20,!бр.!2!(2012),!стр.!5V8.!
342.56(497.11)!
347.962.2(497.11)!
COBISS.SRVID!188926220!
4.!ПОЛЕМИКА!о!слободи!изражавања!и!њеним!границама!:!(поводом!"Случаjа!
Угричић")!/![полемичари!Зоран!Ивошевић,!Весна!РакићVВодинелић]!.!V!Резиме.!
У:!Избор!судске!праксе.!V!ISSN!0354V3226.!V!Год.!20,!бр.!3!(2012),!стр.!28V33.!
342.727(049.2)!
COBISS.SRVID!189271820!
5.!Kрах!реизбора!у!правосуђу!/!Зоран!Ивошевић.!V!Напомене!и!библиографске!
референце!уз!текст.!V!Резиме!;!Summary.!
У:!Избор!судске!праксе.!V!ISSN!0354V3226.!V!Год.!20,!бр.!9!(2012),!стр.!5V9.!
347.97/.99(497.11)!
COBISS.SRVID!193013516!
6.!Разграничење!и!проблеми!надлежности!у!заштити!права!по!основу!рада!/!Зоран!
Ивошевић.!V!Начин!приступа!(URL):!http://pravnifakultet.rs/images/2012/zapisiV2V
2011/Zoran_Ivosevic_RAZGRANIЦENjE_I_PROBLEMI_NADLEZNOSTI_u_zastiti_prava_po_os
novu_rada.pdf.!V!Nапомене!и!библиографске!референце!уз!текст.!V!Aпстракт!;!Summary:!
Division!and!issues!of!Jurisdiction!over!Protection!of!Labor!Rights!
У:!Правни!записи.!V!ISSN!2217V2815.!V!Год.!2,!бр.!2!(2011),!стр.!447V466.!
349.2:331.109!
COBISS.SRVID!514967484!
7.!Правни!положаj!jавних!функционера!/!Зоран!Ивошевић.!V!Начин!приступа!(URL):!
http://www.prаvnifаkultеt.rs/imаgеs/2012/ZаpisiV1V
2012/Zorаn_Ivosеvic_PRAVNI_POLOZAJ_JAVNIХ_FUNKЦIONERA.pdf.!V!Наpomene!i!
бiблиографскe!рeфeрeнцe!уз!текст!V!Библиографија.!V!Aпстракт;!Summаry:!Legаl!stаtus!
of!public!officiаls!
У:!Правни!записи.!V!ISSN!2217V2815.!V!Гoд.!3,!бр.!1!(2012),!стр.!90V107.!
35.084/.085:34!
COBISS.SRVID!515521468!
!
Др!Kатарина!Иванчевић!
1.(Право(на(одустанак(од(закљученог(уговора(о(осигурању,(стр.!204.V217.,научна!
критика,!у!зборнику!радова!„Изазови!усклађивања!права!осигурања!Србије!са!
европским!(ЕУ)!правом!осигурања“,!(уредници!и!рецензенти!Јован!Славнић,!и!
Слободан!Јовановић),!саветовање!на!Палићу!са!позивом!са!међународним!учешћем,!
Удружење!за!право!осигурања!Србије,!2012.,!ISBN!978V86V903105V4V8,!COBISS!SRVID!
189953292.!M31!
2.(Законска(обавеза(информисања(потрошача(и(обмањујуће(пословање,!стр.!504.V518.,!
XXИ!сусрет!правника!у!привреди!Србије,!Удружење!правника!у!привреди!Србије,!
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Право!и!привреда!бр.!7V9/2012,!ISSN!0032V9002,!ISSN!0354V3501,!COBISS!SRVID!
101774343.!MV52!
3.(Осигурање(јавних(бележника(од(професионалне(одговорности,!стручни!рад,!
објављен!у!часопису!“Ревија!за!право!осигурања”,!Удружење!за!право!осигурања,!
година!XИ,!бр.!2!(2012)!стр.66.V75.!
4.(Потрошачко(право,!скрипта!за!предмет!Потрошачко(право,!Правни!факултет!
Универзитет!Унион,!Београд,!мај!2012.!
Члан!одбора!научних!и!стручних!скупова!
Осигурање,(накнада(штете(и(нови(Закон(о(парничном(поступку,!XВ!међународни!
научни!скуп,!Златибор,!септембар!2012.,!члан!Научног!одбора!саветовања!
Пројекти!
Пројекат(Јачање(заштите(потрошача(у(Србији,(Strengthening(Цonsumer(Protection(in(
Serбiа,!EuropeAid/129680/Ц/SER/RS,!shortVterm!expert!in!Serbiаn!consumer!lаw!to!check!
compаtibility!between!the!Lаw!on!Цonsumer!Protection!of!2010!аnd!the!Lаw!on!
Obligаtions,!2012.!гodine.!!
Др!Катарина!Дамњановић!
V!Уџбеници:(Интелектуална(своjина,(четврто!измењено!и!допуњено!издање,!Правни!
факултет!Универзитета!Унион!и!Службени!гласник,!2012.!
V!Монографиjе:!Права(интелекуталне(своjине(и(право(конкуренциjе(Европске(униjе,!
Правни!факултет!Универзитета!Унион!и!Службени!гласник,!Београд,!2011.!
V!Чланци:!
V!„Нова!права!путника!у!комунитарном!железничком!праву“,!Правни!записи!
бр.1/2011,!Београд,!Правни!факултет!Универзитета!Унион.!
V!„Нова!права!путника!у!области!аутобуског!превоза!у!ЕУ“,!Правни!записи,!бр.3/2011,!
Београд,!Правни!факултет!Универзитета!Унион.!
V!„Оправдање!интелектуалне!своjине“,!Правни!живот!бр.11,!Том!ИИИ!,!2011,!Београд,!
Удружење!правника!Србиjе.!
V!„Правни!оквир!заштите!„нанотехнологиjа“!у!Европскоj!униjи,!примљен!за!штампање!
у!часопису!Страни!правни!живот!2/2012,!Институт!за!упоредно!право,!стр.111V128!
2012.!
Др!Јелена!Јеринић!
Прилог!у!зборнику!
Judicial! Review! of! Administrative! Action! in! Serbia! from! the! Perspective! of! the! European!
Convention!on!Human!Rights,!u:!Violeta!Beširević!(ed.),!Public(Law(in(Serbia:(Twenty(Years(
After,! London! :! Esperia! Publications! ;! Athens! :! European! Public! Law! Organisation,! 2012,!
ISBN!1V904673V89V9,!str.!145V163.!
!
Рецензиjа!
У:!КОРХЕЦ,!Тамаш.!Управно!право,!Нови!Сад!:!Факултет!за!правне!и!пословне!студије!
”Лазар!Вркатић”!(Нови!Сад:!Тампограф),!2012,!263!стр.!ISBN!978V86V7910V051V1!
!
!
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Уредница!монографских!публикациjа!
Уредница!и!ауторка!додатног!текста!–!Хоризонтална(и(вертикална(координациjа(у(
поступку(доношења(одлука(од(значаjа(за(локалну(самоуправу(у(Србиjи.(Београд:!Палго!
центар,!2011.!57.!стр.!ISBN!978V86V84865V07V!
Др!Слађана!Jовановић!
1.!„Злостављање!на!радном!месту:!правна!заштита!жртава!у!међународноj!и!
националноj!перспективи”,!у:!В.!НиколићVРистановић,!С.!Ћопић!(ур.)!Права(жртава(и(
ЕУ:(изазови(пружања(помоћи(жртвама,(Виктимолошко(друштво(Србиjе,!Прометеj,!
Београд,!2011;!
2.!Заштита(жртава(трговине(људима(у(кривичном(и(прекршаjном(поступку,!
Удружење!jавних!тужилаца!и!заменика!jавних!тужилаца!Србиjе,!Удружење!судиjа!
прекршаjних!судова!Републике!Србиjе,!Београд,!2011.!
3.!„Фемицид“,!Правни(живот,!бр.!9/2011.,!стр.!273V!290.!
4.!Кривичноправни(одговор(на(насиље(у(породици(у(Воjводини,!Покраjински!
секретариjат!за!привреду,!запошљавање!и!равноправност!полова,!Нови!Сад,!2012.!
Др!Катарина!Jовичић!
1.!Чланак!у!часопису!Правни!живот!!
«Захтев(за(извршење(уговора(према(Бечкоj(конвенциjи(о(уговорима(о(међународноj(
продаjи(робе»,(у!часопису!Правни!живот!бр.!11/2011,!стр.!389V405!!
Издавач:!Удружење!правника!Србиjе!
Главни!и!одговорни!уредник:!Слободан!Перовић!
Година!обjављивања:!2011.!
Тип!рада:!оригинални!научни!рад!
ISSN:!0350V0500!
Кључне!речи:!уговор;!неизвршење!уговора;!правно!средство;!захтев!за!извршење!
уговора;!Бечка!конвенциjа.!
!
2.!Чланак!у!тематском!зборнику!радова!«Избори!у!домаћем!и!страном!праву»,!!
"Људска(и(изборна(права",!коауторски!рад!са!Анђелком!ПлавшићVНешић,!стр.!208V231!
V!Издавач:!Институт!за!упоредно!право,!Београд!
V!Уредници:!Оливер!Николић,!Владимир!Ђурић!
V!Година!обjављивања.!2012!
V!Тип!рада:!оригинални!научни!рад!!
V!ISBN:!978V86V80059V78V5!
V!Кључне!речи:!људска!права,!политичка!права,!изборно!право,!бирачко!право,!извори!
људских!и!изборних!права!!
!
3.!Чланак!у!часопису!Страни!правни!живот!
"Захтев(за(извршење(уговора(у(накнадном(року(код(уговора(о(међународноj(продаjи(
робе»!у!часопису!Страни!правни!живот!бр.!2/2012,!стр.!176V194!
V!Издавач:!Институт!за!упоредно!право,!Београд!
V!Главни!и!одговорни!уредник:!Jован!Ћирић!!
V!Година!обjављивања.!2012!
V!Тип!рада:!оригинални!научни!рад!
V!ISSN:0039V!2138!

!

122!

V!Кључне!речи:!уговор!о!међународноj!продаjи!робе,!неизвршење!уговора,!правно!
средство,!Бечка!конвенциjа,!UNIDROIT!Начела,!Начела!европског!уговорног!права,!
Закон!о!облигационим!односима!РС.!
!
4.!Одбрањена!докторска!дисертациjа!!
Докторска!дисертациjа!под!насловом!«Правне(последице(неизвршења(обавеза(из(
уговора(о(међународноj(продаjи(робе»,!одбрањена!jе!пред!комисиjом!Правног!
факултета!Универзитета!Унион!у!Београду,!дана!15.!маjа!2012.!године.!
Ментор:!проф.!др!Добросав!МИтровић!
Броj!страна:!409,!систематизовано!у!шест!делова:!!
- Увод!
- Глава!I.!Уговор!о!међународноj!продаjи!робе!
- Глава!II.!Неизвршење!уговорних!обавеза!
- Глава!III.!Уговорна!одговорност!дужника!и!правне!последице!немогућности!
извршења!уговора!
- Глава!IV.!Правна!средства!
- Закључак!
Кључне!речи:!Уговор,!Уговор!о!међународноj!продаjи!робе,!Бечка!конвенциjа,!
Неизвршење!уговора,!Правна!средства.!
!
5.!!Рад!обjављен!у!зборнику!радова!«Екологиjа!и!право»!а!поводом!конференциjе!
«Екологиjа!и!право»!одржане!дана!25.!септембра!2012.!године!на!Правном!факултету!
Универзитета!Унион!у!Београду!
Наслов!рада:!«Слободна(тровина(и(заштита(животне(средине:((не)решиви(сукоб?»,!
стр.!101V118.!
Издавач:!Инситут!за!упоредно!право,!Београд!и!Правни!факултет!Универзитета!
Унион,!Београд!
Уреднице!зборника:!Александра!Чавошки.,!Ана!КнежевићVБоjовић!
Година!обjављивања:!2012.!
Тип!рада:!оригинални!научни!рад!
ISBN:!978V86V80059V81V5!
Кључне!речи:!Слободна!трговина,!међународна!трговина,!заштита!животне!средине,!
Општи!споразум!о!царинама!и!трговини,!Светска!трговинска!организациjа!
Др!Драгољуб!Поповић!
1.!The(Emergence(of(the(Europeаn(Humаn(Rights(Lаw,(Eleven!Internаtionаl!Publishing,!Den!
Hааg,!The!Netherlаnds!2011,!!247!p.!
2.!“Aspect!créаtifs!de!l’oeuвre!de!lа!Цour!européenne!des!droits!de!l’homme“,!in!:!Lа!
conscience!des!droits!;!Lа(conscience(des(droits(/(Mélаnges(en(l’honneur(de(JeаnYPаul(Цostа,!
Dаlloz,!Pаris!2011,!p.!511V519!
3.!“The!Role!of!Precedent!in!the!Jurisprudence!of!the!Europeаn!Цourt!of!Хumаn!Rights”,!in:!
The!Europeаn!Цonvention!on!Хumаn!Rights,!а!living!instrument!/!Essаys!in!Хonour!of!
Цhristos!L.!Rozаkis,!Bruylаnt,!Bruxelles,!2011!p.!467V484!
4.!„Утицаj!Европске!конвенциjе!за!заштиту!људских!права!и!основних!слобода!на!
српско!законодавство!и!судску!праксу“,!Правни!записи!2/2011,!345V357!
5.!Европско(право(људских(права,!Службени!гласник!Београд!2012,!стр.!499!/!Europeаn(
Хumаn(Rights(Lаw!–!in!Serbiаn!
!
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Др!Весна!Ракић!Водинелић!
УЏБЕНИЦИ!
1.!Весна!РакићVВодинелић,!ПРАВОСУДНО!ОРГАНИЗАЦИОНО!ПРАВО,!Београд,!2012,!
Правни!факултет!Универзитета!Унион!и!Службени!гласник,!стр.!303!
2.!Боривоjе!Познић!V!Весна!РакићVВодинелић,!ГРАЂАНСКО!ПРОЦЕСНО!ПРАВО,!
СЦРИПТА!1!V!3,!Београд,!2012,!Правни!факултет!Универзитета!Унион!
!
ПОГЛАВЉА!У!ПУБЛИКАЦИJАМА!
!
Весна!РакићVВодинелић,!Да!ли!jе!Босни!и!Херцеговини!потребан!jедан!врховни!суд?,!
Сараjево!2011,!Фондациjа!Центар!за!jавно!право,!реферати!са!међународног!
саветовања,!Сараjево,!октобар!2011,!публикациjа!Jедан(ВС(за(БиХ?(стр.!141!V!165,!ур.!
проф.!др!Един!Шарчевић!
!
ЧЛАНЦИ!
!
Весна!РакићVВодинелић,!Закон!о!парничном!поступку!2011,!часопис!Правног!
факултета!УУБ,!Правни!записи,!2/2011,!стр.!516!V!567!
Др!Драгана!КнежићMПоповић!
1.!Европски!суд!правде:!послови!jавних!бележника!нису!повезани!са!вршењем!jавних!
овлашћења,!Правни!живот,!Београд,!12/2011,!том!IV,!ISSN!0350V0500,!стр.!47V61;!
2.!Белешке!о!елементима!коjи!обликуjу!статус!нотара,!"Начела!и!вриjедности!правног!
система!V!норма!и!пракса",!научни!скуп!одржан!jе!29.!октобра!2011.!године!на!Палама,!
Зборник!радова!Правног!факултета!у!Источном!Сараjеву,!Источно!Сараjево!2012,!стр.!
85V105;!
3.!Колективна!гаранциjа!jавнобележничке!професиjе!у!Францускоj,!Право!и!политика!
бр.!1/2012,!Нови!Сад,!ISSN!1820!–!7529,!стр.!45V64;!
Др!Богољуб!Милосављевић!!
1. „Уставноправни!аспекти!регионализма“,!чланак,!обjављено!у:!Нове(регионалне(
политике(и(европска(искуства,(Зборник!радова,!уредник!Миjат!Дамjановић,!Београд:!
Мегатренд!универзитет,!2012,!стр.!99V112.(
2. Управно(право,((Приручник!за!полагање!правосудног!испита,!шесто!ажурирано!
издање,!Београд:!Проjурис,!2012,!тираж!1.000,!стр.!142.(
3. Уставно(право(и(организациjа(правосуђа,(Приручник!за!полагање!правосудног!
испита,!четврто!ажурирано!издање,!Београд:!Проjурис,!2012,!тираж!1.000,!стр.!174.(
4. „Начело!поделе!власти!у!уставу!и!уставноj!пракси!Републике!Србиjе“,!чланак,!
часопис!Правни(записи,(броj!1,!2012,!стр.!5V21.(
5. Управно(право,(уџбеник,!четврто!измењено!и!допуњено!издање,!Београд:!Правни!
факултет!Универзитета!Унион!и!Службени!гласник,!2012,!тираж!500,!стр.!377.(
6. Управно(право,(!уџбеник,!пето!издање,!Београд:!Правни!факултет!Универзитета!
Унион!и!Службени!гласник,!2012,!тираж!300,!стр.!377.!(
7. Yearbook(of(Security(Sector(Reform(in(Serbia,(Београд:!Београдски!центар!за!
безбедносну!политику,!2012,!тираж!500,!страна!400,!на!енглеском!jезику!коаутор!и!
коуредник).!(
8. „Реформа!локалне!самоуправе!у!Србиjи“,!чланак,!часопис!Хрватска(и(
компаративна(jавна(управа,(Загреб,!броj!3,!2012.(
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9. „Модернизациjа!општег!управног!поступка“,!чланак,!часопис!Полис(–!часопис(за(
jавну(политику,(управу(и(управљање,(Београд,!броj!1,!2012.!((
Др!Моника!Нинковић!!
1.!„Mediаtion!in!SerbiаVthe!wаy!to!а!new!Lаw!on!Mediаtion“,!zbornik,!Alternаtive!Dispute!
Resolution!from!Nаtionаl!аnd!Internаtionаl!Perspective,!The!Experience!of!Цertаin!
Europeаn!аnd!Asiаn!Цountries,!A!joint!publicаtion!on!the!occаsion!of!the!fifth!аnniversаry!of!
the!Arbitrаtion!Цourt!аt!the!Nowy!Tomyśl!Цhаmber!of!Цommerce,!edited!by!Wlodzimierz!
Brych!аnd!Roбert!J.!Цichόrz,!Temopil!Nаtionаl!Technicаl!Uniвersity!I.!Pul`ujа,!2011.,!str.!
167V179.,!ISBN!978V966V305V037V9,!UDK!327.!
2.!„Докази!прибављени!на!незаконит!начин”,!Правни!живот,!бр.!11/2011.!Год.!LX,!
књига!549,!str.!869V883,!ISSN!0350/0500.!
3.!„Увод!у!медијацију“,!монографија,!Правни!факултет!Универзитета!Унион!и!Јавно!
предузеће!Службени!гласник,!Београд,!2011.,!стр.!93,!ISBN!978V86V519V1165V4.!
4.!„Опорезивање!моторних!возила!у!Републици!Србији“,!коауторски!са!мр!Милошем!
Милошевићем,!зборник,!„Екологија!и!право“,!Институт!за!упоредно!право,!Правни!
факултет!Универзитета!Унион!у!Београду,!Београд,!2012.,!стр.!242V259.,!ISBN!978V86V
80059V81V5.!
Др!Наташа!МрвићMПетровић!!
Монографиjе!и!научне!књиге!
З.!Петровић,!Н.!МрвићVПетровић,!Накнада(нематериjалне(штете,!Службени!гласник,!
Београд,!2012.!
Радови!у!зборницима!
Z.!Petrović!und!N.!MrvićVPetrović,!„Entwicklung!der!Lebensversicherung!in!Serbien!bis!um!
Jаhr!1947“!(S.!961V976),!in:!W.!Rohrбаch!(Herg.!und!Veleger),!Pаrаdigmenwechsel(in(
stürmishen(Zeiten,!Versicherungsgeschichte(Ősterreiches,!Bаnd!X,!Wien!2011.!
З.!Петровић!и!Н.!МрвићVПетровић,!„Право!на!накнаду!нематериjалне!штете!по!Закону!
о!облигационим!односима!Републике!Србиjе“,!стр.!499V534,!у:!Г.!Шћепановић,!З.!
Станковић,!З.!Петровић!(ур.),!Судскомедицинско(вештачење(нематериjалне(штете,!
Службени!гласник!и!Правни!факултет!Универзитета!Унион,!Београд,!2011.!
Н.!МрвићVПетровић,!„Процесни!положаj!и!заштита!жртава!кривичних!дела!у!
немачком!праву“!(стр.!259V278),!у:!М.!Васиљевић,!В.!Чоловић!(ур.),!Увод(у(право(
Немачке,!Правни!факултет!Универзитета!у!Београду!и!Институт!за!упоредно!право,!
Београд,!2011.!
Н.!МрвићVПетровић,!„Кад!властити!дом!постане!затвор!(изазови!примене!кућног!
затварања!као!замене!за!казну!затвора)“,!у:!Л.!Крон!(ур.),!Деликт,(казна(и(могућности(
профилаксе,!Институт!за!криминолошка!и!социолошка!истраживања,!Београд,!2012.!
Н.!МрвићVПетровић!и!З.!Петровић,!„Одговорност!државе!за!еколошке!штете“,!(стр.!88V
101)!у:!А.!Чавошки,!А.!КнежевићVБоjовић!(ур.),!Екологиjа(и(право,!Институт!за!
упоредно!право,!Правни!факултет!Универзитета!Унион!у!Београду,!Београд,!2012.!
Чланци!
Н.!МрвићVПетровић,!„Право!жртава!кривичних!дела!на!накнаду!штете“,!Темида,!2012,!
год.!15,!бр.!1,!стр.!41V58.!
Учешћа!на!научним!и!стручним!скуповима!
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Н.!МрвићVПетровић,!„Накнада!штете!жртви!кривичног!дела“,!уводно!излагање!по!
позиву!на!трећоj!пленарноj!сесиjи,!на!Другоj!годишњоj!конференциjи!
Виктимолошког!друштва!Србиjе!под!називом!„Жртве!криминалитета!и!жртве!
злочина:!међународни!и!национални!контекст“,!24V25.!новембар!2011,!Београд!
(конференциjа!jе!имала!припремни!карактер!за!Четрнаести!симпозиjум!Светског!
виктимолошког!друштва,!коjи!се!2012.!одржава!у!Хагу!са!темом!Правда!за!жртве:!
међукултуролошки!аспекти!конфликта,!трауме!и!помирења).!
Н.!МрвићVПетровић,!представљање!предлога!Стратегиjе!за!социjалну!реинтеграциjу!и!
прихват!осуђених!лица!на!конференциjи!у!организациjи!ОЕБСVа!и!Министарства!
правде!V!Управа!за!извршење!кривичних!санкциjа!под!називом!„Представљање!
предлога!Стратегиjе!за!социjалну!реинтеграциjу!и!прихват!осуђених!лица“,!30.!
новембар!2011.!године,!Београд.!
Н.!МрвићVПетровић,!„Морална!компонента!спречавања!корупциjе“,!уводно!излагање!
по!позиву!на!међународноj!конференциjи!Борба(против(корупциjе(–(искуства(и(
поређења,!Београд,!30V31.!маj!2012,!у!организациjи!Института!за!упоредно!право!и!
Српског!удружења!за!кривичноправну!теориjу!и!праксу.!
Др!Татjана!Папић!!
1.!Анализа!политике!Србиjе!у!погледу!учешћа!на!међународним!скуповима!на!коjима!
учествуjу!и!представници!Косова,!Истраживачки!форум,!Европски!покрет!у!Србиjи!
(2011).!
2.!"The!More!You!Ignore!Me!the!Цloser!I!Get:!Applicаtion!of!the!Europeаn!Цourt!of!Хumаn!
Rights!Stаndаrds!on!the!Journаlist!Duty!of!Цаre!in!Serбiа,"!u!Public!Lаw!in!Serбiа:!Twenty!
Yeаrs!After,!V.!Beširević!(ur.),!Europeаn!Public!Lаw!Orgаnizаtion,!Europeаn!Public!Lаw!
Series,!Vol.!ЦI!(2012),!str.!197V226.!
3.!Основи!међународног!jавног!права!(коаутор),!Београдски!центар!за!људска!права,!
3.!Издање!(2012).!
Др!Драган!Прља!!
Књиге:!
1.!Драган!Прља,!Марио!Рељановић,!Звонимир!Ивановић,!"Интернет(право",!Београд,!
Институт!за!упоредно!право,!2012,!стр.!155,!ISBN!978V86V80059V83V9.!
2.!Драган!Прља,!Данило!Савовић,!Даница!Степић,!"Информатика(са(статистиком(у(
спорту",!Београд,!Институт!за!упоредно!право,!2012,!стр.!117,!ISBN!978V86V80059V76V1.!
3.!Драган!Прља,!Звонимир!Ивановић,!Марио!Рељановић,!"Кривична(дела(
високотехнолошког(криминала",!Београд,!Институт!за!упоредно!право,!2011,!стр.!202,!
ISBN978V86V80059V75V4.!
Чланци:!
1.!Драган!Прља,!Даница!Степић,!Данило!Савовић,!"Управљање(отпадом(Y(Међународни(
прописи(са(посебним(освртом(на(регулативу(Европске(униjе",!у:!Екологиjа!и!право",!
Институт!за!упоредно!право,!Београд,!2012,!стр.!150!V!168.!(ISBN!978V86V80059'81V5)!
УДК:!349.6(082).!
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2.!Драган!Прља,!"Електронско(гласање",!у:!"Избори!у!домаћем!и!страном!праву",!
Институт!за!упоредно!право,!Београд,!2012,!стр.!107V119.!(ISBN978V86V80059V78V5)!
УДК:!342.8!(082).!
3.!Драган!Прља,!Андреj!Дилигенски,!"Правни(аспекти(неутралности(интернет(
мреже",!у!Страни!правни!живот,!бр.!3/2011,!стр.!124V140,!ISSN!0039V2138.!
4.!Драган!Прља,!"Ауторска(права(у(саjбер(простору",!у!Страни!правни!живот,!бр.!
1/2011,!стр.!173V197.!(ISSN!0039!2138)!УДК!347.78:004.738.5!
5.!Драган!Прља,!"Слобода(размене(информациjа(у(дигиталном(свету",!Годишњак!
зборник!радова!Факултета!за!културу!и!медиjе!Мегатренд!универзитета!у!Београду!
"Комуникациjа,!медиjи,!култура",!2011,!стр.!33V49.!(ISBN!978V86V7747V419V5)!УДК!
347.77/.78:004.!
Др!Марио!Рељановић!
1.! Кривична( дела( високотехнолошког( криминала,! коаутор! монографиjе,! ISBN! 978V86V
80059V75V4,!202!стр,!Београд,!2011.!
2.! Полициjска( сарадња( државаYчланица( Европске( униjе,! чланак! са! међународног!
научног! скупа! обjављен! у! целини,! у:! J.Ћирић! (ур.),! Европске! интеграциjе! и!
међународна!кривичноправна!сарадња,!ISBN!978V86V80059V79V2,!стр.!97V110,!Београд,!
2012.!
3.( Briefing( Ombudspersons( in( Serbia,! чланак! у! међународном! зборнику! радова,! у:!
В.Беширевић!(ур.),!Public(Law(in(Serbia:(Twenty(Years(After,(ISBN!1V904673V89V9,!стр.!227V
239,!Лондон,!2012.!
4.! Примена( антидискриминационог( законодавства( и( кривичноправна( заштита,!
коаутор!монографиjе,!ISBN!978V86V87259V30V0,!177!стр,!Београд,!2012.!
5.! Недоречености( и( недостаци( Закона( о( спречавању( злостављања( на( раду,! чланак! у!
часопису,!Правни!инструктор!25V26/2012,!ISSN!2217V7027,!стр.!57V63,!2012.!
6.! Недостаци( Закона( о( раду( и( могуће( мере( за( њихово( ублажавање( или( отклањање,!
чланак!у!часопису,!Правни!инструктор!28/2012,!ISSN!2217V7027,!стр.!64V70,!2012.!
7.!Досадашња(искуства(у(примени(Закона(о(спречавању(злостављања(на(раду,!чланак!у!
часопису,!!Правни!инструктор!29/2012,!ISSN!2217V7027,!стр.!69V75,!2012.!
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Часопис% Унето%у%
Рубрика%
(год/бр)% базу%
2011/5!
04/10/2011! PI!IIIV1!

1. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
КОМЕНТАР!ЗАКОНА!О!JАВНОJ!СВОJИНИ!V!
"Сл.!гласник!РС",!бр.!72/2011!
2. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
2011/5!
КОМЕНТАР!ЗАКОНА!О!ВРАЋАЊУ!ОДУЗЕТЕ!
ИМОВИНЕ!И!ОБЕШТЕЋЕЊУ!V!"Сл.!гласник!
РС",!бр.!72/2011!

!

05/10/2011! PI!IIIV1!
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3. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
АКТУЕЛНА!ПИТАЊА!У!ВЕЗИ!СА!
ПРИМЕНОМ!ЗАКОНА!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!И!УСКЛАЂИВАЊЕМ!СА!
НОВИМ!ЗАКОНОМ!V!"Сл.!гласник!РС",!бр.!
36/2011!
4. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ЗНАЧЕЊЕ!ПОJМА!JАВНЕ!КЊИГЕ!И!
ПРЕГЛЕД!ПОJЕДИНИХ!JАВНИХ!КЊИГА!У!
РЕПУБЛИЦИ!СРБИJИ!
5. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
КОМЕНТАР!НАJНОВИJИХ!ИЗМЕНА!И!
ДОПУНА!ЗАКОНА!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!V!"Сл.!гласник!РС",!бр.!
99/2011!
6. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
КОМЕНТАР!НОВИХ!ПРАВИЛНИКА!
ДОНЕТИХ!НА!ОСНОВУ!ЗАКОНА!О!
ПЛАНИРАЊУ!И!ИЗГРАДЊИ!V!"Сл.!гласник!
РС",!бр.!93/2011!
7. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
КОМЕНТАР!ИЗМЕНА!И!ДОПУНА!ЗАКОНА!О!
АГЕНЦИJИ!ЗА!ПРИВРЕДНЕ!РЕГИСТРЕ!V!"Сл.!
гласник!РС",!бр.!99/2011!
8. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
КОМЕНТАР!ЗАКОНА!О!ПОСТУПКУ!
РЕГИСТРАЦИJЕ!У!АГЕНЦИJИ!ЗА!
ПРИВРЕДНЕ!РЕГИСТРЕ!V!"Сл.!гласник!РС",!
бр.!99/2011!
9. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПОJЕДНОСТАВЉЕНИ!И!РЕДОВАН!
ПОСТУПАК!У!СЛУЧАJУ!ПРИПАJАЊА!
КОНТРОЛНОМ!ДРУШТВУ:!•!Припаjање!
предвиђено!одлуком!о!реструктурирању!•!
10. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ОДГОВОРНОСТ!ЗА!ОБАВЕЗЕ!ДРУШТВА!
ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
11. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ОСНИВАЧКИ!АКТ,!СТАТУТ!И!УГОВОРИ!У!
ВЕЗИ!СА!ДРУШТВОМ!У!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
12. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПРЕДМЕТ!И!ОСНОВНИ!ПОJМОВИ!ЗАКОНА!
О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
13. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
СЕДИШТЕ!ДРУШТВА!И!ПРИJЕМ!ПОШТЕ!
ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика%
(год/бр)% базу%
2011/8!
22/11/2011! PI!III!V1!

2011/10!

22/12/2011! PI!IV3!
!

2012/11!

05/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/11!

06/01/2012! PI!VIII!V2!

2012/12!

17/01/2012! PI!VIII!V1!

2012/12!

17/01/2012! PI!VIII!V1!

2012/18!

24/04/2012! PI!VIII!V1!

2012/23!

10/07/2012! PI!VIII!V!1!

2012/23!

06/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/23!

05/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/23!

11/07/2012! PI!VIII!V1!
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ДРУШТВИМА!
14. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ИМОВИНА!И!КАПИТАЛ!ДРУШТВА!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
15. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ОРТАЧКО!ДРУШТВО!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
16. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПОСЕБНЕ!ДУЖНОСТИ!ПРЕМА!ДРУШТВУ!И!
ПРАВО!НА!ИНФОРМИСАЊЕ!ЧЛАНОВА!
ДРУШТВА!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
17. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПОСЛОВНО!ИМЕ!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
18. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ЗАСТУПАЊЕ!И!ЗАСТУПНИЦИ!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
19. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ИМПЛИКАЦИJЕ!ОДЛУКЕ!УСТАВНОГ!СУДА!
СРБИJЕ!О!КОНФОРМНОJ!МЕТОДИ!
ОБРАЧУНА!ЗАКОНСКЕ!ЗАТЕЗНЕ!КАМАТЕ!
20. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ОДГОВОРНОСТ!И!СЛОБОДА!УГОВАРАЊА!
КОД!ДРУШТВА!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
21. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ОСНОВНИ!КАПИТАЛ!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
22. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПОЛОЖАJ!ПРЕДУЗЕТНИКА!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
23. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПРЕСТАНАК!ОРТАЧКОГ!ДРУШТВА!И!
СВОJСТВА!ОРТАКА!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
24. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
УДЕЛИ!У!ДРУШТВУ!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!ПРЕМА!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
25. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
ПРАВО!АДВОКАТА!ДА!БУДЕ!ИМЕНОВАН!ЗА!
НЕИЗВРШНОГ!V!НЕЗАВИСНОГ!ДИРЕКТОРА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА:!•!Значаj!Одлуке!
Управног!одбора!Адвокатске!коморе!
Србиjе!и!могућност!примене!у!пракси!•!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)% базу%

Рубрика%

2012/24!

19/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/24!

26/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/24!

23/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/24!

16/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/24!

17/07/2012! PI!VIII!V1!

2012/25!

15/08/2012! PI!IIIV2!

2012/26!

27/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

30/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

21/08/2012! PI!VIIIV4!

2012/26!

20/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

31/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/27!

05/09/2012! PI!IIV3!
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26. С! тручни!коментар!V!Правни!инструктор:!
СЛОБОДА!ПРЕНОСА!УДЕЛА!У!ДРУШТВУ!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!

Часопис% Унето%у%
Рубрика%
(год/бр)% базу%
2012/27! 03/09/2012! PI!VIIIV1!

!
Правни%инструктор%&%одабрани%документи%ISSN!2217V7027%
!
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27. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОДГОВОРНИ!ИЗВОЂАЧ!РАДОВА!КАО!
НАДЗОРНИ!ОРГАН!ПОДИЗВОЂАЧА!
28. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСЛОВИ!ЗА!ЗАСТУПАЊЕ!ЗАВИСНОГ!
ПРАВНОГ!ЛИЦА!ОД!СТРАНЕ!ЗАПОСЛЕНОГ!
У!МАТИЧНОМ!ПРАВНОМ!ЛИЦУ!
29. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ДОКАЗ!О!ИСПУЊЕНОСТИ!УСЛОВА!У!ВЕЗИ!
СА!ПРОТИВПОЖАРНОМ!ЗАШТИТОМ!У!
ПОСТУПКУ!ЛЕГАЛИЗАЦИJЕ!
30. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НАСЛЕЂИВАЊЕ!ПРАВА!НА!УДЕО!У!
ПРИВРЕДНОМ!ДРУШТВУ!
31. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ!СТРУЧНОГ!НАДЗОРА!ЗА!
РАДОВЕ!АДАПТАЦИJЕ!ОБJЕКТА!
32. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБИМ!ГАРАНЦИJЕ!ЗА!ИСПРАВНО!
ФУНКЦИОНИСАЊЕ!ШТАМПАЧА,!
КОМПJУТЕРА!ИЛИ!ДРУГОГ!УРЕЂАJА!
33. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОГРАНИЧЕЊЕ!ОВЛАШЋЕЊА!ЗА!
ЗАСТУПАЊЕ!ЗАСТУПНИКУ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!
34. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОСНИВАЊЕ!ШКОЛЕ!СТРАНИХ!JЕЗИКА!У!
ФОРМИ!АГЕНЦИJЕ!
35. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРИМЕНА!РАНИJЕ!ВАЖЕЋЕ!УРЕДБЕ!НА!
ПОСТУПАК!ЗА!РЕШАВАЊЕ!СТАМБЕНЕ!
ПОТРЕБЕ!КОJИ!JЕ!ОКОНЧАН!
ПРВОСТЕПЕНОМ!ОДЛУКОМ!О!ДОДЕЛИ!
СТАНА!
36. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УПОТРЕБА!ФАКСИМИЛА!УМЕСТО!
ОРИГИНАЛНОГ!ПОТПИСА!
37. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2011/5!
06/10/2011! PI!VIIIV2!
2011/5!

11/10/2011! PI!VIIIV5!

2011/6!

18/10/2011! PI!VIIIV2!

2011/6!

19/10/2011! PI!IIIV3!

2011/6!

26/10/2011! PI!VIIIV2!

2011/6!

27/10/2011! PI!VIIIV2!

2011/6!

21/10/2011! PI!VIIIV5!

2011/6!

18/10/2011! PI!VIIIV2!

2011/6!

31/10/2011! PI!IIIV1!

2011/6!

18/10/2011! PI!VIIIV2!

2011/7!

09/11/2011! PI!IIIV1!
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КОНВЕРЗИJА!ПРАВА!КОРИШЋЕЊА!У!
ПРАВО!СВОJИНЕ!НА!ГРАЂЕВИНСКОМ!
ЗЕМЉИШТУ!И!ТРОШКОВИ!ПРИБАВЉАЊА!
ПРАВА!КОРИШЋЕЊА!
38. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НОСИОЦИ!ПРАВА!JАВНЕ!СВОJИНЕ!И!
КОРИСНИЦИ!СТВАРИ!У!JАВНОJ!СВОJИНИ!
ПРЕМА!НОВОМ!ЗАКОНУ!О!JАВНОJ!
СВОJИНИ!
39. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРАВНА!ПРИРОДА!СКЛАДИШНИЦЕ,!
САСТАВНИ!ДЕЛОВИ!И!НАЧИН!
ПРЕНОШЕЊА!
40. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
РАДНОПРАВНИ!СТАТУС!ЛИКВИДАЦИОНОГ!
УПРАВНИКА!
41. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НАКНАДА!ЗА!ИЗГРАДЊУ!
КОМЕРЦИJАЛНИХ!ОБJЕКАТА!КОJИМА!JЕ!
ОМОГУЋЕН!ПРИСТУП!СА!JАВНОГ!ПУТА!И!
НАКНАДА!ЗА!КОРИШЋЕЊЕ!
ГРАЂЕВИНСКОГ!ЗЕМЉИШТА!КАО!
САМОСТАЛНЕ!И!ОДВОJЕНЕ!ОБАВЕЗЕ!
42. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЕЗЕ!ОВЛАШЋЕНОГ!СЕРВИСА!ПРЕМА!
ДАВАОЦУ!ОВЛАШЋЕЊА!
43. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЉАЊЕ!ДЕЛАТНОСТИ!ОД!СТРАНЕ!
ДВА!РАЗЛИЧИТА!ПРЕДУЗЕТНИКА!У!
ИСТОМ!ПОСЛОВНОМ!ПРОСТОРУ!
44. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРАВНИ!ОСНОВ!ЗА!ИЗМИРЕЊЕ!ОБАВЕЗА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!ОД!СТРАНЕ!
ДРУГОГ!ДРУШТВА!КОJЕ!JЕ!ЊЕГОВ!ЧЛАН!
45. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСЛОВИ!ЗА!СТИЦАЊЕ!СВОJИНЕ!ОД!
СТРАНЕ!JАВНОГ!ПРЕДУЗЕЋА!ПРЕМА!
ЗАКОНУ!О!JАВНОJ!СВОJИНИ!
46. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ЗНАЧЕЊЕ!И!САДРЖИНА!ПОJМА!
ИЗГРАДЊЕ!ОБJЕКТА!
47. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЕЗА!ПОСЕДОВАЊА!СЕФА!И!ЧУВАЊА!
СТВАРИ!И!ДОКУМЕНТАЦИJЕ!
48. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРАВА!И!ОБАВЕЗЕ!ПОДИЗВОЂАЧА!
РАДОВА!У!ОДНОСУ!НА!ИЗВОЂАЧА!РАДОВА!
И!НАРУЧИОЦА!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2011/7!

14/11/2011! PI!IIIV1!

2011/7!

03/11/2011! PI!IIIV2!

2011/7!

08/11/2011! PI!VIIIV6!

2011/8!

30/11/2011! PI!VIIIV2!

2011/8!

17/11/2011! PI!VIIIV2!

2011/8!

29/11/2011! PI!VIIIV4!

2011/8!

30/11/2011! PI!VIIIV2!

2011/8!

22/11/2011! PI!IIIV1!

2011/8!

25/11/2011! PI!VIIIV2!

2011/9!

05/12/2011! PI!VIIIV2!

2011/9!

06/12/2011! PI!IIIV2!
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49. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРИВРЕМЕНО!ОЂАВЉИВАЊЕ!
ДЕЛАТНОСТИ!ОД!СТРАНЕ!ПРЕДУЗЕТНИКА!
ЧИJИ!СЕ!РАЧУН!НАЛАЗИ!У!БЛОКАДИ!
50. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРОМЕНА!СТАТУСА!ЗАТВОРЕНОГ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!У!JАВНО!
АКЦИОНАРСКО!ДРУШТВО!
51. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
СПАJАЊЕ!УЗ!ПРИПАJАЊЕ!МАТИЧНОГ!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!ЗАВИСНОМ!
52. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
МОГУЋНОСТ!ПОВРАЋАJА!НЕНОВЧАНОГ!
ОСНИВАЧКОГ!УЛОГА!У!ДРУШТВО!
53. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НЕПОСТОJАЊЕ!ОБАВЕЗЕ!УСКЛАЂИВАЊА!
УСТАНОВА!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
54. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРИХВАТ!JЕДНОСТРАНЕ!ИЗJАВЕ!JЕМЦА!ОД!
СТРАНЕ!ПОВЕРИОЦА!КАО!УСЛОВ!ЗА!
НАСТАНАК!УГОВОРА!О!JЕМСТВУ!
55. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРОМЕНА!ОСНИВАЧА!И!ДИРЕКТОРА!
JЕДНОЧЛАНОГ!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
56. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
РАСПОДЕЛА!ДОБИТИ!И!ПОКРИЋЕ!
ГУБИТАКА!ДРУШТВА!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!ИЗ!ПРЕТХОДНИХ!
ГОДИНА!
57. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!
ДРУШТВА!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!У!ПОГЛЕДУ!ОРГАНА!
УПРАВЉАЊА!
58. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОСНОВНОГ!КАПИТАЛА!
ДРУШТВА!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!У!СЛУЧАJУ!ГУБИТКА!
ПРЕКО!ЊЕГОВЕ!ВРЕДНОСТИ!
59. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НЕПОСТОJАЊЕ!ОБАВЕЗЕ!УСКЛАЂИВАЊА!
JАВНИХ!ПРЕДУЗЕЋА!СА!ОДРЕДБАМА!
НОВОГ!ЗАКОНА!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
60. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРИМЕНА!НОВОГ!ЗАКОНА!О!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2011/9!
01/12/2011! PI!VIIIV4!

2011/9!

08/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/9!

09/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/10!

29/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/10!

28/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/10!

20/12/2011! PI!IIIV1!

2011/10!

29/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/10!

19/12/2011! PI!VIIIV2!

2011/10!

27/12/2011! PI!VIIIV1!

2011/10!

28/12/2011! PI!VIIIV1!

2012/11!

11/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/11!

12/01/2012! PI!VIIIV1!
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ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!НА!
АКЦИОНАРСКА!ДРУШТВА!ДО!ИСТЕКА!
РОКА!ЗА!ЊИХОВО!УСКЛАЂИВАЊЕ!
61. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПУНОМОЋJЕ!ЗА!ЗАСТУПАЊЕ!У!
СКУПШТИНИ!АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
ПО!НОВОМ!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
62. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
СПРОВОЂЕЊЕ!ПОСТУПКА!УСКЛАЂИВАЊА!
СА!ЗАКОНОМ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
63. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!СА!
НОВИМ!ЗАКОНОМ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
64. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПОСТУПАК!ЗА!ЗАЛАГАЊЕ!АКЦИJА!КОJЕ!СУ!
ИЗДАТЕ!НА!ТЕРИТОРИJИ!РЕПУБЛИКЕ!
СРБИJЕ!И!УПИСАНЕ!У!ЦЕНТРАЛНИ!
РЕГИСТАР!ЗА!ХАРТИJЕ!ОД!ВРЕДНОСТИ!
СТРАНОМ!ЛИЦУ!ЗАЛОГОПРИМЦУ!
65. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УПУЋИВАЊЕ!ПОЗИВА!ЗА!СЕДНИЦУ!
СКУПШТИНЕ!АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
ПРЕМА!НОВОМ!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
66. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ДАВАЊЕ!ПРОКУРЕ!ЗА!ОБАВЉАЊЕ!
ПОСЛОВА!УОБИЧАJЕНИХ!У!ВРШЕЊУ!
ОДРЕЂЕНЕ!ПОСЛОВНЕ!ДЕЛАТНОСТИ!ЗА!
КОJУ!ДРУШТВО!НИJЕ!РЕГИСТРОВАНО!
67. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ИЗВЕШТАВАЊЕ!У!СЛУЧАJУ!ПРЕТВАРАЊА!
ПОТРАЖИВАЊА!НЕРЕЗИДЕНТА!ПО!
ФИНАНСИJСКОМ!КРЕДИТУ!У!ВЛАСНИЧКИ!
УДЕО!У!РЕЗИДЕНТУ!V!ПРАВНОМ!ЛИЦУ!И!
УПЛАТА!СТРАНОГ!ОСНИВАЧА!КОJА!НЕ!
ПОВЕЋАВА!ОСНОВНИ!КАПИТАЛ!
68. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
МИНИМАЛНИ!ПРОЦЕНАТ!АКЦИJА!КАО!
УСЛОВ!ЗА!ПРИНУДНИ!ОТКУП!
ПРЕОСТАЛИХ!АКЦИJА!ДРУШТВА!
69. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НЕПОСТОJАЊЕ!ОБАВЕЗЕ!УСКЛАЂИВАЊА!
ДРУШТВЕНИХ!ПРЕДУЗЕЋА!СА!НОВИМ!
ЗАКОНОМ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/11!

11/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/11!

05/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/11!

04/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/12!

16/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/12!

16/01/2012! PI!VIIIV1!

2012/13!

10/02/2012! PI!VIIIV2!

2012/13!

06/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/13!

06/02/2012! PI!VIIIV2!

2012/13!

07/02/2012! PI!VIIIV2!
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70. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НЕПОСТОJАЊЕ!ОБАВЕЗЕ!УСКЛАЂИВАЊА!
ПОДАТАКА!О!ЛИЦИМА!ОВЛАШЋЕНИМ!ЗА!
ЗАСТУПАЊЕ!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
71. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЕЗА!УНОШЕЊА!УПИСАНОГ!А!
НЕУПЛАЋЕНОГ!ОСНОВНОГ!КАПИТАЛА!
ПРОПИСАНОГ!ПРЕТХОДНИМ!ЗАКОНОМ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
72. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОВЛАШЋЕЊЕ!ОРГАНА!ПРИВРЕДНИХ!
ДРУШТАВА!ЗА!ОДРЕЂИВАЊЕ!
ЗАСТУПНИКА!
73. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УРЕЂИВАЊЕ!ПРАВА!ПРЕЧЕ!КУПОВИНЕ!
УДЕЛА!У!ДРУШТВУ!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!
74. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ВРШЕЊЕ!ЧЛАНСКИХ!ПРАВА!У!ДРУШТВУ!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!ОД!
СТРАНЕ!ПРИВРЕМЕНОГ!СТАРАОЦА!
ЗАОСТАВШТИНЕ!
75. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ИНТЕРНИ!РЕВИЗОР!У!НЕJАВНОМ!
АКЦИОНАРСКОМ!ДРУШТВУ!
76. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЕЗА!ПРОДАВЦА!ДА!ОМОГУЋИ!КУПЦУ!
ДА!КАО!ВЛАСНИК!ВРШИ!СВОJИНСКА!
ОВЛАШЋЕЊА!НА!НЕПОКРЕТНОСТИ!ПО!
ОСНОВУ!ЗАКЉУЧЕНОГ!УГОВОРА!О!
ПРОДАJИ!
77. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОДРЕЂИВАЊЕ!БРОJА!ДИРЕКТОРА!НА!
ОСНОВУ!ОДЛУКЕ!СКУПШТИНЕ!ДРУШТВА!
С!ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
78. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОТУЂИВАЊЕ!И!РАСПОДЕЛА!СОПСТВЕНИХ!
УДЕЛА!ЧЛАНОВИМА!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
79. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПОВЕЗАНОСТ!ПРАВНИХ!ЛИЦА!ПО!ОСНОВУ!
УЛАГАЊА!У!ОСНОВНИ!КАПИТАЛ!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!И!НЕМОГУЋНОСТ!
УГОВОРНЕ!КОМПЕНЗАЦИJЕ!НАКОН!
ОТВАРАЊА!СТЕЧАJНОГ!ПОСТУПКА!
80. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/13! 13/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/13!

07/02/2012! PI!VIIIV2!

2012/13!

10/02/2012! PI!VIIIV5!

2012/13!

09/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/13!

08/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/14!

21/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/14!

28/02/2012! PI!IIIV2!

2012/14!

20/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/14!

20/02/2012! PI!VIIIV1!

2012/14!

28/02/2012! PI!VIIIV6!

2012/14!

24/02/2012! PI!VIIIV1!
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ДРУШТВА!СА!ЗАКОНОМ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!У!ПОГЛЕДУ!ПОСЛОВНОГ!
ИМЕНА!
81. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСЛОВИ!ЗА!ПРЕБИJАЊЕ!ПОТРАЖИВАЊА!У!
СТЕЧАJНОМ!ПОСТУПКУ!
82. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ДОНОШЕЊЕ!ОДЛУКЕ!О!ДАВАЊУ!
ОВЛАШЋЕЊА!ЗА!ЗАСТУПАЊЕ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
83. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ИЗМЕНЕ!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!И!ПРОМЕНА!
ПОДАТАКА!У!РЕГИСТРУ!ПРИВРЕДНИХ!
СУБJЕКАТА!УСЛЕД!ПРЕНОСА!УДЕЛА!
ТРЕЋЕМ!ЛИЦУ!
84. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
НАГРАЂИВАЊЕ!ДИРЕКТОРА!И!ОСТАЛИХ!
ЗАПОСЛЕНИХ!ИЗ!ДОБИТИ!ДРУШТВА!
85. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЉАЊЕ!НАДЛЕЖНОСТИ!ОДБОРА!
ДИРЕКТОРА!ОД!СТРАНЕ!УПРАВНОГ!
ОДБОРА!АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!ДО!
УСКЛАЂИВАЊА!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!
86. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПОСЛОВОЂЕЊЕ!И!ЗАСТУПАЊЕ!У!
JЕДНОДОМНОМ!ДРУШТВУ!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
87. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ПРЕНОС!УДЕЛА!У!ПЕРИОДУ!
УСКЛАЂИВАЊА!КАПИТАЛА!СА!НОВИМ!
ЗАКОНОМ!О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
88. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
СЛУЧАJЕВИ!У!КОJИМА!ПОСТОJИ!ОБАВЕЗА!
ОТУЂИВАЊА!СОПСТВЕНИХ!АКЦИJА!
ДРУШТВА!
89. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
СТИЦАЊЕ!СВОJСТВА!КОНТРОЛНОГ!
АКЦИОНАРА!И!УСЛОВИ!ЗА!ПРИНУДНИ!
ОТКУП!АКЦИJА!
90. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ТАБЕЛАРНИ!ПРИКАЗ!ПОСТУПКА!СПАJАЊА!
И!ПОСТУПКА!ПРИПАJАЊА!ПО!НОВОМ!И!
СТАРОМ!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
91. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УНОШЕЊЕ!ДОДАТНОГ!КАПИТАЛА!У!
ДРУШТВО!И!МОГУЋНОСТ!ПОВРАЋАJА!
92. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/14!

27/02/2012! PI!VIIIV6!

2012/15!

08/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

15/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/15!

12/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

08/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

08/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/15!

06/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

06/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

07/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

09/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/15!

07/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/15!

09/03/2012! PI!VIIIV6!
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УПИС!ЗАБЕЛЕЖБЕ!О!ПОТРАЖИВАЊУ!У!
РЕГИСТАР!НАКОН!ВИШЕ!НЕУСПЕЛИХ!
ПОКУШАJА!ДОСТАВЉАЊА,!КАО!НАЧИН!
ОБАВЕШТАВАЊА!ЛИКВИДАЦИОНОГ!
УПРАВНИКА!
93. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!
ПОСТОJЕЋИХ!ПРИВРЕДНИХ!ДРУШТАВА!У!
ПОГЛЕДУ!ИСКАЗИВАЊА!ОСНОВНОГ!
КАПИТАЛА!
94. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
УЗИМАЊЕ!КРЕДИТА!И!ДАВАЊЕ!
ОБЕЗБЕЂЕЊА!ЗА!ПРИМЉЕНИ!КРЕДИТ!
КАО!РАСПОЛАГАЊЕ!ИМОВИНОМ!ВЕЛИКЕ!
ВРЕДНОСТИ!
95. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ЗАПОСЛЕНИ!АКЦИОНАР!КАО!
ПУНОМОЋНИК!ДРУГИМ!АКЦИОНАРИМА!
96. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ДОЗВОЉЕНОСТ!УГОВОРА!О!ЗАJМУ!
ИЗМЕЂУ!ДОО!И!ОСНИВАЧА!ТОГ!ДРУШТВА!
97. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ИСТУПАЊА!ИЗ!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!И!
ИСПЛАТЕ!НАКНАДЕ!У!РОБИ!
98. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОБАВЕЗА!ОБJАВЉИВАЊА!СТАТУСНЕ!
ПРОМЕНЕ,!ОДНОСНО!ПРОМЕНЕ!ПРАВНЕ!
ФОРМЕ!У!РЕГИСТРУ!ПРИВРЕДНИХ!
СУБJЕКАТА!
99. П
! итање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
ОСТВАРИВАЊЕ!ПРАВА!ГЛАСА!У!
СКУПШТИНИ!JЕДНОЧЛАНОГ!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!И!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОРГАНА!СА!НОВИМ!
ЗАКОНОМ!
100.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОВЛАШЋЕЊА!ЛИКВИДАЦИОНОГ!
УПРАВНИКА!У!ЗАВИСНИМ!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!
101.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРЕНОС!ОВЛАШЋЕЊА!ЗА!ЗАСТУПАЊЕ!
ЧЛАНОВА!СКУПШТИНЕ!ДОО!
102.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРИМЕНА!ЗАКОНА!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!НА!РАД!УПРАВНОГ!ОДБОРА!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!ДО!
УСКЛАЂИВАЊА!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/15!

12/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

12/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/15!

07/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV6!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV5!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV1!
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103.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
САСТАВ!ИЗВРШНОГ!ОДБОРА!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
104.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСВАJАЊЕ!ИЗВЕШТАJА!ОДБОРА!
ДИРЕКТОРА!ОД!СТРАНЕ!СКУПШТИНЕ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
105.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УТВРЂИВАЊЕ!ТРЖИШНЕ!ВРЕДНОСТИ!
АКЦИJА!И!ПРОЦЕНА!ВРЕДНОСТИ!
НЕНОВЧАНОГ!УЛОГА!
106.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НЕПОСТОJАЊЕ!ЗАКОНСКОГ!ОСНОВА!ЗА!
БРИСАЊЕ!ПРЕДУЗЕТНИКА!ИЗ!РЕГИСТРА!
ОД!СТРАНЕ!АГЕНЦИJЕ!ЗА!ПРИВРЕДНЕ!
РЕГИСТРЕ!
107.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УПОТРЕБА!ПЕЧАТА!ОД!СТРАНЕ!АГЕНЦИJЕ!
И!ПОJАМ!ПОСЛОВНЕ!КОМУНИКАЦИJЕ!
108.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ИЗМЕНА!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!У!КОJЕМ!
РЕПУБЛИКА!СРБИJА!ПОСЕДУJЕ!
МАЊИНСКИ!УДЕО!
109.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЛИЦА!ЗАДУЖЕНА!ЗА!ВОЂЕЊЕ,!
САЧИЊАВАЊЕ!И!ПОТПИСИВАЊЕ!
ЗАПИСНИКА!СА!СЕДНИЦЕ!СКУПШТИНЕ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
110.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОДРЕЂИВАЊЕ!САДРЖИНЕ!ОСНИВАЧКОГ!
АКТА!И!УСКЛАЂИВАЊЕ!СА!НОВИМ!
ЗАКОНОМ!
111.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОГРАНИЧЕЊА!ПРАВА!РАСПОЛАГАЊА!
УДЕЛОМ!У!ДРУШТВУ!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!
112.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОВЕРА!И!РЕГИСТРАЦИJА!ОСНИВАЧКОГ!
АКТА!УСКЛАЂЕНОГ!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!
О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
113.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСТУПАЊЕ!У!СЛУЧАJУ!ОСПОРЕНОГ!
ПОТРАЖИВАЊА!У!ПОСТУПКУ!
ЛИКВИДАЦИJЕ!
114.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРЕНОС!ОВЛАШЋЕЊА!ИЗВРШНИХ!
ДИРЕКТОРА!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/16! 21/03/2012! PI!VIIIV1!
2012/16!

16/03/2012! PI!VIIIV1!

2012/16!

21/03/2012! PI!VIIIV2!

2012/17!

06/04/2012! PI!VIIIV1!

2012/17!

02/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

23/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

17/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

18/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

17/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

23/04/2012! PI!VIIIV2!

2012/18!

18/04/2012! PI!VIIIV6!

2012/18!

23/04/2012! PI!VIIIV2!
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115.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРОМЕНА!ПРОСТОРА!У!КОJЕМ!
ПРЕДУЗЕТНИК!ОБАВЉА!ДЕЛАТНОСТ!
116.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УГОВАРАЊЕ!НОВАЦИJЕ!ЗАJЕДНО!СА!
ДРУГИМ!ПРАВНИМ!ИНСТИТУТИМА!
117.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!И!ПОСТУПАК!РЕАЛИЗАЦИJЕ!
ЗАЛОГЕ!НА!ПОЉОПРИВРЕДНОМ!УСЕВУ!
118.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ДАВАЊЕ!ПУНОМОЋJА!ЗА!ЗАСТУПАЊЕ!
ШКОЛЕ!
119.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПИСАНА!САГЛАСНОСТ!ЧЛАНОВА!
ДРУШТВА!КАО!УСЛОВ!ЗА!
НЕПРИПРЕМАЊЕ!ФИНАНСИJСКИХ!
ИЗВЕШТАJА!И!ИЗВЕШТАJА!РЕВИЗОРА!ПРИ!
ФУЗИJИ!ДВА!JЕДНОЧЛАНА!ДРУШТВА!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
120.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСЛЕДИЦЕ!НЕИСПУЊЕЊА!УСЛОВА!ЗА!
ЧЛАНСТВО!У!КОМИСИJИ!ЗА!РЕВИЗИJУ!
JАВНОГ!АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
121.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСТУПАК!И!УСЛОВИ!ОСНИВАЊА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!ЗА!ПРУЖАЊЕ!
ПОШТАНСКИХ!УСЛУГА!
122.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!ЗА!ДАВАЊЕ!ЗАJМА!ДРУШТВУ!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!ОД!
СТРАНЕ!ВЕЋИНСКОГ!ЧЛАНА!И!ПОСТУПАК!
КОНВЕРЗИJЕ!ДУГА!ДРУШТВА!У!УДЕО!
ЗАJМОДАВЦА!
123.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!ЗА!СТИЦАЊЕ!УДЕЛА!У!
КОНТРОЛНОМ!ДРУШТВУ!ОД!СТРАНЕ!
КОНТРОЛИСАНОГ!ДРУШТВА!
124.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ВЕЋИНА!ЗА!ОДЛУЧИВАЊЕ!У!СКУПШТИНИ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!ДО!
УСКЛАЂИВАЊА!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
125.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ВРШЕЊЕ!ДРУГИХ!ПОСЛОВА!У!
АКЦИОНАРСКОМ!ДРУШТВУ!ОД!СТРАНЕ!
ИНТЕРНОГ!РЕВИЗОРА!
126.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НЕДОПУШТЕНОСТ!ТУЖБЕ!ЗА!УТВРЂЕЊЕ!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/18! 17/04/2012! PI!VIIIV2!
2012/18!

20/04/2012! PI!IIIV2!

2012/18!

27/04/2012! PI!IIIV2!

2012/19!

09/05/2012! ПИ!ИВV1!

2012/19!

15/05/2012! PI!VIIIV1!

2012/19!

14/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/19!

11/05/2012! PI!VIIIV1!

2012/19!

08/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/19!

10/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/19!

08/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/19!

04/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

16/05/2012! PI!VIIIV1!

138!

!

Наслов!

НИШТАВОСТИ!РЕГИСТРАЦИJЕ!ПОДАТКА!
КОД!АГЕНЦИJЕ!ЗА!ПРИВРЕДНЕ!РЕГИСТРЕ!
ПОДНЕТЕ!НАКОН!1.2.2012.!ГОДИНЕ!
127.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НЕЗАВИСНИ!ЧЛАН!КОМИСИJЕ!ЗА!
РЕВИЗИJУ!КАО!НЕЗАВИСНИ!ЧЛАН!
НАДЗОРНОГ!ОДБОРА!АКЦИОНАРСКОГ!
ДРУШТВА!
128.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОБАВЕЗА!ОБЕЗБЕЂЕЊА!УВИДА!У!АКТЕ!И!
ДОКУМЕНТЕ!АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
129.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОДРЕДБА!СТАТУТА!О!КВОРУМУ!НА!
ПОНОВЉЕНОJ!СЕДНИЦИ!СКУПШТИНЕ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
130.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОСНИВАЊЕ!ОНVЛИНЕ!ШКОЛЕ!
НОВИНАРСТВА!И!КАРАКТЕР!ИСПРАВЕ!
КОJА!СЕ!ПОЛАЗНИЦИМА!ИЗДАJЕ!ПО!
ЊЕНОМ!ОКОНЧАЊУ!
131.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРАВО!ЗАЛОГЕ!НА!СТВАРИМА!У!ПРЕВОЗУ!
132.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УГОВОР!О!ПРУЖАЊУ!ПРОВАJДЕРСКИХ!
УСЛУГА!И!УГОВАРАЊЕ!ЗАЛОЖНОГ!ПРАВА!
НА!СТВАРИМА!
133.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УПИС!ПРЕТЕЖНЕ!ДЕЛАТНОСТИ!У!
РЕГИСТАР!И!УСЛОВИ!ЗА!ОБАВЉАЊЕ!
ОДРЕЂЕНИХ!ПОСЛОВА!
134.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!
НАД!КОJИМ!СЕ!СПРОВОДИ!ПОСТУПАК!
СТЕЧАJА!А!КОJЕ!JЕ!ПОДНЕЛО!ПЛАН!
РЕОРГАНИЗАЦИJЕ!
135.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
БЛОКАДА!СКУПШТИНЕ!АКЦИОНАРСКОГ!
ДРУШТВА!И!ВЕЋИНСКИ!ДРУШТВЕНИ!
КАПИТАЛ!
136.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ДОНОШЕЊЕ!ПРАВИЛНИКА!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!О!УПОТРЕБИ!ПЕЧАТА!
137.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
МОГУЋНОСТ!ЗА!ОБАВЉАЊЕ!
СПОЉНОТРГОВИНСКЕ!ДЕЛАТНОСТИ!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!
138.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НЕМОГУЋНОСТ!ПРОМЕНА!ПРАВНЕ!ФОРМЕ!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/20!

30/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

28/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

29/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

21/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

22/05/2012! PI!IIIV2!

2012/20!

23/05/2012! PI!IIIV2!

2012/20!

21/05/2012! PI!VIIIV2!

2012/20!

24/05/2012! PI!VIIIV6!

2012/21!

11/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

14/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

14/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

06/06/2012! PI!VIIIV2!
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УСТАНОВЕ!ИЛИ!ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!У!
ПРАВНУ!ФОРМУ!ПРЕДУЗЕТНИКА!
139.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НЕМОГУЋНОСТ!УСТУПАЊА!
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ!РАДЊЕ!ДРУГОМ!ЛИЦУ!
140.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОДГОВОРНОСТ!ЗАВИСНОГ!ДРУШТВА!ЗА!
ОБАВЕЗЕ!МАТИЧНОГ!ДРУШТВА!
141.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРЕСТАНАК!РАДНОГ!ОДНОСА!ЧЛАНА!
ОРТАЧКОГ!ДРУШТВА!
142.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРОЦЕНА!ВРЕДНОСТИ!АКЦИJА!КОД!
ОДЛУЧИВАЊА!О!ОТКУПУ!ОД!
НЕСАГЛАСНОГ!АКЦИОНАРА!
143.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
САМОСТАЛНО!ЗАСТУПАЊЕ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!ОД!СТРАНЕ!ИЗВРШНИХ!
ДИРЕКТОРА!
144.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НАСТАВАК!ОБАВЉАЊА!ДЕЛАТНОСТИ!
ПРЕДУЗЕТНИКА!У!ФОРМИ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!
145.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОБАВЕЗА!НАКНАДЕ!ЗА!КОНВЕРЗИJУ!
ПРАВА!КОРИШЋЕЊА!У!ПРАВО!СВОJИНЕ!
НА!ЗЕМЉИШТУ!У!СЛУЧАJУ!СТИЦАЊА!
ПРАВА!СВОJИНЕ!УЛОГОМ!У!ДРУГО!
ПРАВНО!ЛИЦЕ!
146.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСТУПАК!И!ИЗМЕНА!ОСНИВАЧКОГ!АКТА!
ПРИЛИКОМ!ПРОМЕНЕ!ПРАВНЕ!ФОРМЕ!ИЗ!
ОРТАЧКОГ!ДРУШТВА!У!ДРУШТВО!СА!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
147.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
САСТАВ!КОМИСИJЕ!ЗА!ГЛАСАЊЕ!
АКЦИОНАРСКОГ!ДРУШТВА!
148.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!ЗА!ОСТВАРИВАЊЕ!ПРАВА!НА!
КОНВЕРЗИJУ!ПРАВА!КОРИШЋЕЊА!У!
ПРАВО!СВОJИНЕ!
149.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ИСПУЊЕЊЕ!ТУЂЕ!ОБАВЕЗЕ!ОД!СТРАНЕ!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!
150.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОГРАНИЧЕЊЕ!ЗА!ЧЛАНСТВО!У!
НАДЗОРНОМ!ОДБОРУ!АКЦИОНАРСКОГ!
ДРУШТВА!
!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/21!

05/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

04/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

13/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

04/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/21!

07/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/22!

18/06/2012! PI!VIIIV1!

2012/22!

29/06/2012! PI!IIIV1!

2012/22!

25/06/2012! PI!VIIIV1!

2012/22!

21/06/2012! PI!VIIIV2!

2012/22!

20/06/2012! PI!IIIV1!

2012/23!

04/07/2012! PI!IIIV2!

2012/23!

11/07/2012! PI!VIIIV1!
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151.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОСНИВАЊЕ!НОВОГ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!ОД!СТРАНЕ!ОСНИВАЧА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!КОJЕ!JЕ!
ПРЕСТАЛО!ДА!ПОСТОJИ!У!ПОСТУПКУ!
СТЕЧАJА!
152.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОДНОШЕЊЕ!ПРИJАВЕ!И!ПРИЛОГА!
АГЕНЦИJИ!ЗА!ПРИВРЕДНЕ!РЕГИСТРЕ!
ПРИЛИКОМ!ПРОМЕНЕ!ПРАВНЕ!ФОРМЕ!
ОРТАЧКОГ!ДРУШТВА!У!ДРУШТВО!С!
ОГРАНИЧЕНОМ!ОДГОВОРНОШЋУ!
153.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРИБАВЉАЊЕ!ЗЕМЉИШТА!ОД!СТРАНЕ!
JЕДИНИЦЕ!ЛОКАЛНЕ!САМОУПРАВЕ!РАДИ!
ПРОШИРЕЊА!УЛИЦЕ!
154.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
РЕДОСЛЕД!РАДЊИ!ПРИЛИКОМ!ПРОМЕНЕ!
ПРАВНЕ!ФОРМЕ!ОРТАЧКОГ!ДРУШТВА!У!
ДРУШТВО!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!И!ЗАДРЖАВАЊЕ!
ПОСЛОВНОГ!ИМЕНА!
155.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ОТВОРЕНИХ!
АКЦИОНАРСКИХ!ДРУШТАВА!СА!
ОДРЕДБАМА!ЗАКОНА!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!КОJЕ!СЕ!ОДНОСЕ!НА!JАВНА!
АКЦИОНАРСКА!ДРУШТВА!
156.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!КОJЕ!ОСНИВАЧ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!МОРА!ДА!ИСПУНИ!ДА!БИ!
МОГАО!ДА!БУДЕ!И!ОСНИВАЧ!
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ!РАДЊЕ!
157.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЗАСТУПАЊЕ!ДРУШТВА!У!ОДНОСУ!СА!
ИЗВРШНИМ!И!НЕИЗВРШНИМ!
ДИРЕКТОРИМА!
158.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСЛОВАЊЕ!ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!ВАН!
РЕГИСТРОВАНОГ!СЕДИШТА!
159.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ИЗМЕНА!ГРАЂЕВИНСКЕ!ДОЗВОЛЕ!ЗБОГ!
ПРОМЕНЕ!ГЛАВНОГ!ПРОJЕКТА!У!ТОКУ!
ГРАДЊЕ!
160.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРАВНЕ!ПОСЛЕДИЦЕ!ПРОМЕНЕ!
ПРЕТЕЖНЕ!ДЕЛАТНОСТИ!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/23! 05/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/23!

10/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/23!

03/07/2012! PI!IIIV1!

2012/23!

03/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/23!

02/07/2012! PI!VIIIV2!

2012/23!

09/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/23!

06/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/24!

17/07/2012! PI!VIIIV1!

2012/25!

14/08/2012! PI!IIIV1!

2012/25!

02/08/2012! PI!VIIIV2!
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161.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРАВО!НА!КАМАТУ!У!СЛУЧАJУ!КАДА!JЕ!
ИСТЕКЛО!ВАЖЕЊЕ!АКРЕДИТИВА!А!
СРЕДСТВА!НИСУ!ИСКОРИШЋЕНА!НИ!
ВРАЋЕНА!ДЕПОНЕНТУ!
162.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРЕНОШЕЊЕ!ОВЛАШЋЕЊА,!ОБАВЕЗА!И!
ОДГОВОРНОСТИ!ЗА!ЊИХОВО!ИСПУЊЕЊЕ!
У!ПРИВРЕДНОМ!ДРУШТВУ!
163.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
РАСПОЛАГАЊЕ!ИМОВИНОМ!ВЕЛИКЕ!
ВРЕДНОСТИ!У!ТОКУ!ПОСТУПКА!ПРОМЕНЕ!
ПРАВНЕ!ФОРМЕ!ДРУШТВА!
164.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПОСТУПАК!ПРОМЕНЕ!НАМЕНЕ!СТАНА!У!
ПОСЛОВНИ!ПРОСТОР!
165.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРАВНА!ВАЉАНОСТ!ПУНОМОЋJА!
ИЗДАТОГ!БЕЗ!ПЕЧАТА!
166.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЗАБРАНА!РЕТРОАКТИВНОГ!РАЗРЕШЕЊА!
И!ИМЕНОВАЊА!ИЗВРШНОГ!ДИРЕКТОРА!У!
АКЦИОНАРСКОМ!ДРУШТВУ!
167.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЗАСТУПАЊЕ!ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!И!
ОВЛАШЋЕЊА!НЕИЗВРШНИХ!ДИРЕКТОРА!
168.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
КОНВЕРЗИJА!ПРАВА!КОРИШЋЕЊА!У!
ПРАВО!СВОJИНЕ!УЗ!НАКНАДУ!НА!
ИЗГРАЂЕНОМ!ГРАЂЕВИНСКОМ!
ЗЕМЉИШТУ!
169.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОБАВЕЗА!ПОНОВНОГ!ИМЕНОВАЊА!
ПРОКУРИСТЕ!У!СЛУЧАJУ!ПРОМЕНЕ!
ПРАВНЕ!ФОРМЕ!ДРУШТВА!
170.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРАВО!КОРИШЋЕЊА!ЗЕМЉИШТА!У!
ДРЖАВНОJ!СВОJИНИ!
171.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
УСЛОВИ!ЗА!ОБАВЉАЊЕ!ДЕЛАТНОСТИ!
ИЗНАJМЉИВАЊА!ВОЗИЛА!(РЕНТVАVЦАР)!
172.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЗНАЧЕЊЕ!ИЗРАЗА!"ПРАВО!УПРАВЉАЊА!
НА!НЕПОКРЕТНОСТИ"!РАНИJЕ!
КОРИШЋЕНОГ!У!УГОВОРИМА!
173.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ДОКАЗИВАЊЕ!ПРАВА!ПРИВРЕДНОГ!
ДРУШТВА!НА!ОБАВЉАЊЕ!ОДРЕЂЕНЕ!
!

Часопис% Унето%у%
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/25! 08/08/2012! PI!IIIV2!

2012/25!

09/08/2012! PI!VIIIV2!

2012/25!

06/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

24/08/2012! PI!IIIV1!

2012/26!

17/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

22/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/26!

16/08/2012! PI!VIIIV1!

2012/27!

12/09/2012! PI!VIIIV2!

2012/27!

11/09/2012! PI!VIIIV1!

2012/27!

11/09/2012! PI!IIIV1!

2012/27!

07/09/2012! PI!VIIIV4!

2012/27!

12/09/2012! PI!IIIV1!

2012/28!

20/09/2012! PI!VIIIV2!
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ДЕЛАТНОСТИ!
174.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
НОВАЦ!КАО!ИНДИВИДУАЛНО!ОДРЕЂЕНА!
СТВАР!
175.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ОКОНЧАЊЕ!ЛИКВИДАЦИОНОГ!ПОСТУПКА!
176.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ПРОМЕНА!СЕДИШТА!ИЗ!КОJЕГ!
ПРЕДУЗЕТНИК!УПРАВЉА!ОБАВЉАЊЕМ!
ДЕЛАТНОСТИ!
177.Питање!и!одговор!V!Правни!инструктор:!
!
ЗАЛОГА!ПОТРАЖИВАЊА!И!ИСПУЊЕЊЕ!
ОБАВЕЗЕ!ЗАЛОЖНОМ!ПОВЕРИОЦУ!

Часопис% Унето%у%
(год/бр)! базу!

Рубрика!

2012/28!

20/09/2012! PI!VIIIV
10!

2012/28!

20/09/2012! PI!VIIIV6!

2012/28!

18/09/2012! PI!VIIIV1!

2012/28!

19/09/2012! PI!IIIV2!

!
Часопис%&%Питања%и%одговори%&%e&Press%&%одабрани%документи%ISBN%978&86&87083&
02&8%
!
178.
179.
180.
181.

182.

183.

184.
185.

!
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Часопис! Унето!у!
(год/бр)! базу!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!ОДГОВОРНИ!
!
2011/362! 06/10/2011!
ИЗВОЂАЧ!РАДОВА!КАО!НАДЗОРНИ!
ОРГАН!ПОДИЗВОЂАЧА!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!ЗАБРАНА!
!
2011/362! 14/10/2011!
ЕМИТОВАЊА!БУКЕ!ИЗНАД!
ПРОПИСАНИХ!ГРАНИЧНИХ!ВРЕДНОСТИ!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!
!
2011/363! 26/10/2011!
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ!СТРУЧНОГ!НАДЗОРА!
ЗА!РАДОВЕ!АДАПТАЦИJЕ!ОБJЕКТА!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!
!
2012/373! 21/03/2012!
ФОРМИРАЊЕ!РЕЗЕРВНОГ!ФОНДА!
ПРИВРЕДНОГ!ДРУШТВА!БЕЗ!
ПОВЕЋАЊА!ОСНОВНОГ!КАПИТАЛА!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!
!
2012/373! 21/03/2012!
МОГУЋНОСТ!ПРОМЕНЕ!СЕДИШТА!
ОГРАНКА!ПО!НОВОМ!ЗАКОНУ!О!
ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!
!
2012/373! 21/03/2012!
НЕПОСТОJАЊЕ!ОБАВЕЗЕ!УПИСА!
ДЕЛАТНОСТИ!ПОСРЕДОВАЊА!У!
РЕГИСТАР!ПРИВРЕДНИХ!СУБJЕКАТА!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!РОК!
!
2012/373! 21/03/2012!
ЗАСТАРЕЛОСТИ!ЗА!ИСПЛАТУ!
ДИВИДЕНДЕ!
Питање!и!одговор!V!eVPress:!УПОТРЕБА!
!
2012/373! 21/03/2012!
ПЕЧАТА!У!ПОСЛОВНОJ!КОМУНИКАЦИJИ!
ПО!НОВОМ!ЗАКОНУ!О!ПРИВРЕДНИМ!
ДРУШТВИМА!

Рубрика!
VIIIV5!
VIV1!
VIIIV5!
VIIV1!

VIIV1!

VIIV1!

ВV2!
VIIV1!
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186. Питање!и!одговор!V!eVPress:!
!
УСКЛАЂИВАЊЕ!ПОСТОJЕЋИХ!ОРГАНА!
ДРУШТВА!С!ОГРАНИЧЕНОМ!
ОДГОВОРНОШЋУ!СА!НОВИМ!ЗАКОНОМ!
О!ПРИВРЕДНИМ!ДРУШТВИМА!

Часопис! Унето!у!
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2012/373! 21/03/2012! VIIV1!

!
Стручни%коментар%&%Буџетски%инструктор%&%одабрани%документи%ISSN%2217&3552%
!

Наслов!

187.

Стручни!коментар!V!Буџетски!
!
инструктор:!КОМЕНТАР!ЗАКОНА!О!
JАВНОJ!СВОJИНИ!V!"Сл.!гласник!РС",!бр.!
72/2011!
Стручни!коментар!V!Буџетски!
!
2011/30! 05/10/2011! B!VIV1!
инструктор:!КОМЕНТАР!ЗАКОНА!О!
ВРАЋАЊУ!ОДУЗЕТЕ!ИМОВИНЕ!И!
ОБЕШТЕЋЕЊУ!V!"Сл.!гласник!РС",!бр.!
72/2011!
Стручни!коментар!V!Буџетски!
!
2012/43! 30/04/2012! B!VIV1!
инструктор:!КОМЕНТАР!УРЕДБЕ!О!
УСЛОВИМА!ПРИБАВЉАЊА!И!ОТУЂЕЊА!
НЕПОКРЕТНОСТИ!НЕПОСРЕДНОМ!
ПОГОДБОМ,!ДАВАЊА!У!ЗАКУП!СТВАРИ!У!
JАВНОJ!СВОJИНИ!И!ПОСТУПЦИМА!
JАВНОГ!НАДМЕТАЊА!И!ПРИКУПЉАЊА!
ПИСМЕНИХ!ПОНУДА!
Стручни!коментар!V!Буџетски!
!
2012/46! 07/06/2012! B!VIV1!
инструктор:!КОМЕНТАР!УРЕДБЕ!О!
ОДРЕЂИВАЊУ!ОПРЕМЕ!ВЕЋЕ!
ВРЕДНОСТИ!И!УТВРЂИВАЊУ!
СЛУЧАJЕВА!И!УСЛОВА!ПОД!КОJИМА!СЕ!
ПОКРЕТНЕ!СТВАРИ!ИЗ!JАВНЕ!СВОJИНЕ!
МОГУ!ОТУЂИВАТИ!НЕПОСРЕДНОМ!
ПОГОДБОМ!V!"Сл.!гласник!РС",!бр.!
53/2012!

188.

189.

190.

Часопис! Унето!у!
Рубрика!
(год/бр)! базу!
2011/30! 04/10/2011! B!VIV1!

!
!
Др!Весна!Петровић!
Весна!Петровић!(ур.),!Људска(права(у(Србиjи(2011,!Београдски!центар!за!људска!права,!
Београд,!2012.!
!

!
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Др!Владимир!Водинелић!
1. Грађанско!право!V!увод!у!грађанско!право!и!општи!део!грађанског!права,!ПФУУБ!V!
Службени!гласник!Београд,!2012,!523!стр.!
!
2. Грађанско!право!–!уводне!теме,!2.,!неизмењено!изд.,!ПФУУБ!–!Службени!гласник,!
Београд,!2012,!172!стр.!
!
3. Новинарски!кодекси!и!право!медиjа!у!Србиjи:!недовољно!самодефинисање,!
Правни!записи!(Часопис!Правног!факултета!Универзитета!Унион!у!Београду),!1,!
2012,!стр.!73V89!!
Др!Душан!Врањанац!!
1.!Џереми!Бентам!V!Jедан!покушаj!конструисања!правне!норме,!Београд!2011.!
(монографиjа)!
2.!Основи!права!,!четврто!издање,!Београд,!2011.(уџбеник)!
3.!Однос!законског!и!прецедентног!права!у!ЕнглескоjVнека!питања,!Правни(записи,!
1/2012.!
Др!Ана!КнежевићMБоjовић!
1.!др!Александра!Чавошки!и!др!Ана!Кнежевић!Боjовић,!"Европски!суд!правде!и!
простор!слободе,!безбедности!и!правде",!зборник!радова!"Европске!интеграциjе!и!
међународна!кривичноправна!сарадња",!Институт!за!упоредно!право!и!Српско!
удружење!за!кривичноправна!теориjу!и!праксу,!Београд,!2011V2012,!ISBN!978V86V
80059V79V2,!стр.!83V96!
2.!др!Ана!Кнежевић!Боjовић,!"Решења!нацрта!закона!о!привредним!друштвима!–!
усклађеност!са!директивама!из!области!компаниjског!права!и!одредбама!Споразума!о!
стабилизациjи!и!придруживању",!зборник!радова!"Хармонизациjа!законодавства!
Републике!Србиjе!са!правом!Европске!униjе",!Институт!за!међународну!политику!и!
привреду,!Београд,!2012,!ISBN!978V86V70767V164V5,!стр.!404V423!
3.!др!Александра!Чавошки!и!др!Ана!Кнежевић!Боjовић,!уреднице!зборника!"Екологиjа!
и!право",!Институт!за!упоредно!право!и!Правни!факултет!Универзитета!"Унион",!
Београд,!2012,!ISBN!978V86V80059V81V5!
Слободан!Вукадиновић!!
I)!ЧЛАНЦИ!И!ДРУГИ!САСТАВНИ!ДЕЛОВИ!
1. ВУКАДИНОВИЋ,!Слободан.!Систематика(грађанског(права(професора(Водинелића.!
Правни!записи,!2012,!год.!3,!бр.!1,!стр.!108V125.!
http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/ZapisiV1V
2012/Slobodan_Vukadinovic_SISTEMATIKA_GRAĐANSKOG.pdf.![COBISS.SRVID!515521724]!
класификациjа!у!COBISSVу:!1.02!прегледни!научни!чланак!
!
2. ВУКАДИНОВИЋ,!Слободан.!Однос(грађана(и(народних(посланика(након(избора.!У:!
НИКОЛИЋ,!Оливер!(ур.),!ЂУРИЋ,!Владимир!(ур.).!Избори!у!домаћем!и!страном!праву.!
Београд:!Институт!за!упоредно!право;!=!Белgраде:!Институте!оф!цомпаративе!лаw,!
2012,!стр.!240V272.![COBISS.SRVID!515322556]!УДК!342.8(082);!ISBN!978V86V80059V78V5.!!
http://www.comparativelaw.info/izbori.pdf!класификациjа!у!COBISSVу:!1.16!самостални!
научни!саставни!део!или!поглавље!у!монографскоj!публикациjи!

!
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!
!II)!МОНОГРАФИJЕ!И!ДРУГИ!ЗАКЉУЧЕНИ!РАДОВИ!
3.%%ВУКАДИНОВИЋ,!Слободан.(Основи(грађанског(и(привредног(права:(практикум(за(
вежбе.!4.!измењено!и!допуњено!изд.!Београд:!Правни!факултет!Универзитета!Унион,!
2011.!197!стр.,!илустр.![COBISS.SRVID!514842812]!класификациjа!у!COBISSVу:!2.05!
Остала!наставна!грађа!
4.%ВУКАДИНОВИЋ,!Слободан.!Final(Evaluation(of(the(UNDP(Project:(Strenghtening(the(
Accountability(of(the(National(Assembly(of(the(Republic(of(Serbia.(UNDP,!Belgrade,!2012.!85!
стр.!
http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.publicationsDetails&revid=24D27DCCV
EE09VAD65V17C621C9E5ADC5F2!класификациjа!у!COBISSVу:!2.12!завршни!извештаj!о!
резултатима!истраживања!
5.!ВУКАДИНОВИЋ,!Слободан.(Завршна(евалуациjа(проjекта(УНДПYа!,,Jачање(
одговорности(Народне(скупштине(Републике(Србиjе”:(завршни(извештаj(о(евалуациjи.!
Београд:!УНДП,!,!2012.!77!листова,!табеле.!
http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.publicationsDetails&revid=24DAA61DV
07C8V454BVEBA54C24B05E3B6C!класификациjа!у!COBISSVу:!2.12!завршни!извештаj!о!
резултатима!истраживања![COBISS.SRVID!515538108]!

%ИЗДАВАЧКА%ДЕЛАТНОСТ%
У!овоj!школскоj!години!у!едициjи(Уџбеници!обjављено!jе!девет!уџбеника,!и!то:!
! Основи!права!
! Породично!право!
! Радно!право!!
! Управно!право!
! Увод!у!теориjу!уставног!права!
! Увод!у!медиjациjу!
! Увод!у!грађанско!право!
! Право!правосудних!професиjа!
! Правосудно!организационо!право!
!
У!едициjи(Монографиjе!у!овоj!школскоj!години!обjављена!jе!једна!монографиjа,!и!то:!
! Штраjк!глађу!
!
У! едициjи( Зборници,( коментари( и( приручници! у! овоj! школскоj! години! обjављене! су!
три!издања,!и!то:!
! Коментар!кривичног!законика!
! Судско!медицинско!вештачење!нематериjалне!штете!
! Приручник!за!извршитеље!
!
Такође!су!у!овом!периоду!умножена!скрипта:!
! Енглески!jезик!I!
! Енглески!jезик!II!

!
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!
!
!
!
!
!
!

Енглески!jезик!III!
Енглески!jезик!IV!
Право!медиjа!
Грађанско!процесно!право!I!–!III!
Саобраћаjно!право!
Практикум!за!Грађанско!право!
Људска!права!

!
Обjављено! jе! четврто! издање! Информатора! за! студенте/киње! (уредиле! и!
написале! Доц.! др! Jелена! Jеринић! и! Проф.! др! Виолета! Беширевић),! Правни! факултет!
Универзитета!Унион,!2011,!стр.!72.!
!

БИБЛИОТЕКА%
Библиотека!Факултета!на!дан!30.09.2012.!године!располаже!са:!!
! 9.339!наслова!монографиjа;!
! 150!сериjских!публикациjа.!
У!извештаjном!периоду!Библиотека!jе!обогаћена!са:!
! 1.156!наслова!монографиjа;!
! 5!сериjских!публикациjа.!

ЧАСОПИС%ФАКУЛТЕТА%
У!периоду!коjи!обухвата!оваj!извештаj!обjављена!су!два!броjа!часописа!Правни!
записи,! и! то! бр.! 2/2011! и! 1/2012.! Значаjна% новина% jе% то% што% се,% почев% од% броjа%
1/2012.% часопис% налази% у% СЦИ% индексу% (спрски% цитатни% индекс).!Друга!значаjна!
новина! jе! то! што! jе! уведен! систем! за! електронско! уређивање! часописа! ASEESTANT!
коjим!се!обезбеђуjе:!
! потпуна!анонимност!рецензирања;!
! могућност! да! аутори! сами! приjаве! своj! рад! у! систем! и! прате! како!
рад! напредуjе! у! целом! процесу! уређивања! (рецензиjе,! лектура,!
коректура,!уређивање,!ауторизациjа,!прелом!и!сл);!
! проверу!радова!на!плагиjаризам;!
! КwАSS:!аутомстско!генерисање!и!екстраховање!кључних!речи,!коjе!
потом!аутор!или!уредништво!верификуjе!као!кључне!речи;!
! RefFormater:! форматирање! референци,! поправка! референци! и!
указивање!на!пропусте!аутора;!
! CiteMatcher:! проверу! усаглашености! референци! датих! у! попису!
литературе!и!коришћених!у!тексту.!
Часопис! излази! шестомесечно.! Редакциjа! часописа,! као! и! његов! Савет! су!
међународног!карактера.!Главни!и!одговорни!уредници!су!проф.!др!Зоран!Ивошевић!
и! проф.! др! dr! h.c.! Владимир! Водинелић.! Остварена! jе! замена! часописа! за! издања!
броjних!других!факултета!и!установа,!како!у!земљи,!тако!и!у!иностранству.!!
!
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СЕДНИЦЕ%ВЕЋА%И%САВЕТА%
У! школскоj! 2011/12.! године! одрзано! jе! 15! седница! Савета! Факултета! и! осам!
седница! НаставноVнаучног! већа.! Седнице! органа! управљања! и! стручних! органа!
технички! и! организационо! припрема! и! записнике! води! Урош! Jовановић,! секретар!
управе.!!

%ОПРЕМАЊЕ%ПРОСТОРИJА%И%ОСТАЛА%ОПРЕМА%
Пошто! jе! у! претходном! периоду! већ! у! основи! било! обављено! основно!
опремање! просториjа! и! набавка! опреме,! у! овом! периоду! Факултет! jе! спорадично!
куповао! нове! поjединачне! комаде! намештаjа! и! израђени! су! поjедини! комади!
намештаjа!према!потребама!и!мери,!и!то!набавка!две!фотеље,!израда!четири!ормана!
на! спрат,! два! радна! стола,! венециjанера! у! учионици! 1! и! 2.! Набављен! jе! усисивач!
Elektro! mashinen,! ометачи! сигнала! (6! ком),! апарат! за! гашење! (електронске! опреме).!
Набављена!су!четири!клима!уређаjа,!електромашина!за!коричење,!jедан!компjутер.!У!
овом! период! jе! урађен! сервис! свих! клима! уређаjа,! као! и! поправка! вентила! у!
котларници,! поправка! сервер! и! Richoh! уређаjа! за! копирање.! Поред! тога! jе! ! два! пута!
вршено!отпушење!канализационих!инсталациjа.!
Службено! возило! jе! од! 01.10.2011.! до! 01.10.2012! укупно! прешло! 16.496! км.! У!
овоj!школскоj!години!исплаћено!jе!12!рата!лизинга!за!возило!по!поjединачном!износу!
од!208!евра.!Преостало!jе!jош!9!рата!закључно!са!jуном!2013.!године.!

ПОСТУПАК%ЛИКВИДАЦИJЕ%ФАКУЛТЕТА%
Дана! 25.! jуна! 2012.! године! четири! оснивача! Факултета,! и! то:! Слободан!
Баџевић,! Небоjша! Шаркић,! Мирко! Драшковић! и! Мина! Прокић! донели! су! одлуку! о!
покретању!поступка!ликвидациjе!Правног!факултета!Универзитета!Унион.!На!основу!
ове! одлуке,! Привредни! суд! jе! дана! 03.! jула! 2012.! године! решењем! Фи.! 257/2012!
отворио! поступак! ликвидациjе.! По! жалби! Универзитета! Унион! другостепени! суд! jе!
укинуо!решење!о!ликвидациjи!са!образложењем!да!установа!не!може!да!се!ликвидира!
само!на!основу!воље!оснивача,!ако!за!њен!престанак!не!постоjе!законом!предвиђени!
разлози.!Због!тога!што!jе!решење!о!отварању!поступка!ликвидациjе!укинуто,!Суд!jе!у!
регистру! успоставио! претходно! стање! и! уписао! престанак! ликвидациjе! дана!
24.07.2012.! године,! успоставивши! поново! сва! овлашћења! декана! проф.! др! Душана!
Китића.! Предмет! jе! добио! нови! броjV! Фи.! 289/2012,! а! Привредни! суд! jош! увек! ниjе!
окончао!поступак!у!овом!предмету.!
Оснивачи! коjи! су! покренули! поступак! ликвидациjе! су! донели! одлуку! о!
обустављању! поступка! ликвидациjе,! измени! оснивачког! акта! Факултета,! измени!
Статута! и! избору! Проф.! Шаркића! за! в.д.! декана.! На! основу! ових! одлука! поднели! су!
приjаву!ради!обуставе!поступка!ликвидациjе.!Предмет!jе!примљен!у!Привредном!суду!
у! Београду! под! броjем! Фи.! 271/2012.! У! овом! предмету! Суд! jош! увек! ништа! ниjе!
одлучио! jер! jе! поступак! ликвидациjе! обустављен,! не! по! одлуци! оснивача,! већ! због!
тога! што! jе! Привредни! апелациони! суд! укинуо! одлуку! о! отварању! поступка!
ликвидациjе.!
Небоjша! Шаркић! поднео! jе! дана! 19.06.2012.! године! у! име! Правног! факултета!
УУ! тужбу! против! Владимира! Водинелића! ради! искључења! из! статуса! оснивача.!
Предмет!се!води!под!броjем!П.!4383/2012.!Тужба!jе!одбачена!због!тога!што!jе!поднета!
од!неовлашћеног!лица.!Одлука!jе!правноснажна.!
Владимир! Водинелић! поднео! jе! тужбу! против! Правног! факултета! УУ! ради!
поништаjа! одлуке! о! обустављању! поступка! ликвидациjе,! изменама! и! допунама!
оснивачког!акта!и!Статута!Правног!факултета!и!избору!Небоjше!Шаркића!за!вршиоца!
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дужности!декана,!коjу!су!донели!оснивачи:!Небоjша!Шаркић,!Слободан!Баџевић,!Мина!
Прокић! и! Мирко! Драшковић! дана! 12.07.2012.! године.! Поступак! се! води! пред!
Привредним!судом!у!Београду!под!броjем!П.!5371/2012.!Суд!jе!донео!пресуду!коjом!jе!
поништио!све!ове!одлуке.!Пресуда!jе!постала!правноснажна!дана!02.08.2012.!године.!
Владимир! Водинелић! поднео! jе! тужбу! против! Правног! факултета! УУ! ради!
поништаjа! одлуке! о! отварању! поступка! ликвидациjе! коjу! су! донели! оснивачи:!
Небоjша! Шаркић,! Слободан! Баџевић,! Мина! Прокић! и! Мирко! Драшковић! дана!
25.06.2012.!године.!Поступак!се!води!пред!Привредним!судом!у!Београду!под!броjем!
П.!5450/2012.!Суд!jе!донео!првостепену!одлуку!коjом!jе!поништио!одлуку!оснивача!о!
отварању! поступка! ликвидациjе.! Жалбу! jе! поднео! Небоjша! Шаркић! као! умешач.!
Жалба! jе! одбачена! као! недозвољена,! али! првостепена! одлука! jош! увек! ниjе! постала!
правноснажна.! Суд! jе! издао! и! привремену! меру! забране! спровођења! одлуке! о!
отварању!поступка!ликвидациjе!до!окончања!ове!парнице.!
!
Београд,!31.!октобар!2012.!
Проф.!
др!
Златко!
Стефановић,!!!в.д.!декана!
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Политика"обезбеђења"квалитета!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! у! Београду! настоји! да! приликом! обављања!
својих!делатности!обезбеди!што!бољи!квалитет,!нарочито!у!односу!на!образовање.!У!
реализацији! ових! настојања! Факултет! има! у! виду! европске! стандарде! и! достигнути!
квалитет! у! државама! потписницма! Болоњске! декларације,! а! нарочито! у! државама!
чланицама! Европске! уније.! Имајући! у! виду! да! је! делатност! образовања! по! својој!
природи! делатност! у! којој! увек! постоји! могућност! за! побољшања,! Факултет!
континуирано! прати,! анализира! и! настоји! да! побољша! своју! основну! делатност! –!
делатност!образовања.!
!
!

ЦИЉЕВИ!
!
Циљеви!обезбеђења!квалитета!постижу!се!кроз:!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

!

усклађеност! и! компатибилност! студијских! програма! са! европским!
програмима;! остваривање! студијских! програма! у! складу! са! законом! и!
прописаним!стандардима;!!
образовање! стручњака! за! право,! различитих! степена,! у! складу! са!
акредитованим!!студијским!програмима;!!
организацију!извођења!наставе!на!начин!којим!се!методама!прихватљивим!за!
студенте!презентира!предвиђена!материја;!!
обезбеђење!одговарајућих!и!квалитетних!уџбеника!и!допунске!литературе!за!
савладавање!предвиђеног!програма;!!
обезбеђење! опреме! и! савремених! средстава! истраживања! и! комункација! и!
њихова!!доступност!студентима;!!
добру!организација!рада!помоћних!служби;!!
обезбеђење!примене!принципа!равноправности!и!јавности!у!раду!Факултета;!!
омогућавање!континуираног!образовања!током!читавог!живота;!!
развој!правне!науке;!!
оспособљавање! стуената! за! самосталан! рад! у! пракси! и! конкурентност!
приликом!!запошљавања;!!
различите!облике!праксе!и!допунског!усавршавања.!!!

РЕАЛИЗАЦИЈА!ПОСТАВЉЕНИХ!ЦИЉЕВА!
Постављени! циљеви! конкретизовани! су! кроз! правне! норме! садржане! у! Статуту!
Факултета! и! Правилнику! о! самовредновању! и! оцењивању! квалитета,! као! и! кроз!
друге! акте! којима! се! прецизирају! постављени! циљеви! и! политика! обезбеђења!
квалитета.! У! остваривању! постављених! циљева! посебан! значај! и! задатке! имају!
Комисија!за!обезбеђење!квалитета!и!Декан!Факултета,!али!и!други!органи!и!службе!у!
оквиру! свог! делокруга! послова.! Осим! оцене! квалитета! коју! врше! органи! Факултета!
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(самовредновање),! обављање! делатности! Факултета! контролишу! и! органи! спољне!
контроле,! о! чијим! примедбама,! препорукама! и! мишљењима! органи! Факултета!
посебно! воде! рачуна,! анализирају! их! и! отклањају! недостатке! на! које! се! у! њима!
указује.!
Комисија! за! обезбеђење! квалитета! најмање! једног! годишње! проверава! и! анализира!
обављање!делатности!Факултета!из!угла!предвиђених!стандарда!квалитета.!Области!
провере! и! оцене! предвиђени! су! Правилником! о! самовредновању! и! оцењивању!
квалитета.!Овим!правилником!предвиђени!су!и!стандарди!остваривања!квалитета,!од!
којих! су! неки! прописани! као! минимални! стандарди! испод! којих! Факултет! не! сме! да!
обавља!делатност.!О!резултатима!садржаним!у!извештају!Комисија!упознаје,!не!само!
декана,! већ! и! сва! лица! ангажована! на! Факултету,! а! нарочито! студентски! парламент,!
односно!студенте,!а!чини!га!доступним!и!преко!сајта!факултета.!
Приликом!контроле!квалитета,!Комисија!нарочито!води!рачуна!о:!
квалитету!студијских!програма;!!
квалитету!наставног!процеса;!!
квалитету!научноVистраживачког!и!стручног!рада;!!
квалитету!наставника!и!сарадника;!!
квалитету!студената;!!
квалитету!уџбеника,!литературе,!библиотечких!и!информативних!ресурса;!!
квалитету!управљања!Факултетом!и!квалитету!ненаставне!подршке;!!
квалитету!простора!и!опреме;!!
финансирању;!!
- улози!студената!у!самовредновању!и!провери!квалитета.!!!
-

!

САМОСТАЛНОСТ!У!РАДУ!И!ИЗВЕШТАЈ!КОМИСИЈЕ!ЗА!
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ!КВАЛИТЕТА!
Комисија! за! обезбеђење! квалитета! је! орган! Факултета! у! чијем! је! делокругу! послова!
старање! о! остваривању! планираног! квалитета! и! његовом! побољшању.! Чланови!
Комисије! су! самостални! и! независни! у! раду! и! не! могу! примати! инструкције! о!
оцењивању!које!врше!и!извештајима!које!подносе!ни!од!кога.!Због!тога!се!члановима!
Комисије! гарантује! пуна! самосталност! у! раду! и! независност! од! утицаја! на! вршење!
функције!члана!комисије.!Према!члану!Комисије!не!могу!се!применити!санкције!због!
мишљења! које! је! изразио! приликом! рада! Комисије.! !У! случају! сукоба! интереса,! тј.! у!
случајевима! када! се! квалитет! о! коме! се! расправља! односи! на! неког! од! чланова!
комисије,! он! има! право! да! се! изузме! од! одлучивања,! а! ако! то! не! учини! сам,!
председник!Комисије!је!дужан!да!се!стара!да!члан!код!кога!постоји!сукоб!интереса!не!
учествује! у! одлучивању! о! питању! код! кога! овакав! сукоб! постоји.! Декан! се! стара! да!
председник!Комисије!не!учествује!у!одлучивању!о!питању!код!кога!у!односу!на!њега!
постоји! сукоб! интереса.! !Комисија! је! дужна! да! критички! и! аргументовано! укаже! на!
пропусте! и! недостатке! које! је! утврдила! приликом! анализе! квалитета! остваривања!
усвојених! планова! и! програма.! Комисија! има! право! да! на! седницу! позове! било! које!
запослено!лице!или!лице!ангажовано!по!другом!основу,!као!и!студента,!ако!очекује!да!
од!тог!лица!добије!потребне!информације,!а!свако!од!ових!лица!је!дужно!да!се!одазове!
позиву! комисије! и! да! тражене! информације.! У! случају! одбијања,! декан,! односно!
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председник! савета! Факултета! је! дужан! да! се! ангажује! како! би! Комисија! добила!
тражене! информације.! !На! основу! извештаја! Комисије,! НаучноVнаставно! веће! доноси!
одговарајуће! закључке! о! мерама! које! би! требало! предузети! у! циљу! отклањања!
недостатака! или! побољшања! квалитета,! а! по! потреби! и! о! предузимању! мера! којима!
се!утврђује!одговорност!и!изричу!санкције.!!

!

ОЧЕКИВАНИ!ОБРАЗОВНИ!ИСХОДИ!
!
Правни!факултет!Универзитета!Унион!је!дефинисао!очекиване!образовне!исходе!за!
сваки!степен!сутдија.!Од!студената!који!заврше!основне!академске!студије!очекује!се!
да:!
-

су! показали! знање! и! разумевање! у! правној! области! које! се! надовезује! на! средње!
образовање.! Са! овим! знањем! студенти! могу! да! користе! напредне! уџбенике,! али!
обухвата!и!неке!аспекте!који!се!ослањају!на!кључна!знања!у!области!права;!!

-

су!у!стању!да!примене!своја!знања!на!професионалан!начин;!

-

знају! да! прикупљају! релеватне! податке! и! тумаче! их! ради! доношења! потребних!
!судова;!!

- ! умеју!да!преносе!информације,!идеје!и!решења!и!стручној!и!широј!јавности;!!
- ! поседују! вештине! неопходне! за! самостално! започињање! додатних! студија.!Од!
студената!након!завршетка!дипломских!академских!студија!очекује!се!да:!!
- ! су!показали!знање!и!разумевање!које!се!надовезује!на!знање!стечено!на!основним!
академским!студијама!и!које!представља!основу!за!оригиналност!у!развијању!или!
примени!идеја!у!даљим!истраживањима;!!
- ! могу!да!примене!своја!знања!и!способности!у!новим!областима!истраживања,!као!
и!у!вези!са!оним!областима!које!су!сродне!са!правном!науком;!!
- ! имају! способност! да! примене! своја! знања! за! решевање! сложених! проблема! и! да!
буду!у!стању!да!расуђују!на!основу!нових!и!непотпуних!информација;!!
- ! на!јасан!и!недвосмислен!начин!могу!да!пренесу!своје!закључке!како!стручној!тако!
и!широј!јавности;!!
- ! имају!способност!учења!која!је!потребна!за!следећи!ниво!студија.!Од!студента!који!
заврше!специјалистичке!академске!студије!очекује!се!да:!!
- ! су! показали! детаљно! и! специјализовано! знање! одређене! области! права! и! да! су!
савладали!методе!и!вештине!истраживања!у!области!рада;!!
- ! су! у! стању! да! примене! своја! специјализована! знање! на! конкретне! и! сложене!
проблеме!из!дате!области;!!
- ! су! у! стању! да! континуирано! прате! нова! законска! решења! и! дешавања! у! датој!
области;!!
- ! су!у!стању!да!пренесу!своја!знања!стручној!и!широј!јавности.!Од!студената!након!
завршетка!докторских!студија!очекује!се!да:!!
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- ! су! показали! системско! разумевање! одређеног! поља! студија! у! области! права! и! да!
су!савладали!методе!и!вештине!истраживања!у!области!рада;!!
- ! су! показали! способност! конципирања,! пројектовања,! примене,! прилагођавања!
озбиљног!процеса!истраживања!уз!неопходан!степен!академског!интегритета;!!
- ! су! оригиналним! истраживањем! и! радом! постигли! остварење! које! проширује!
границе!знања!и!које!завређује!да!буде!објављено!и!да!послужи!као!референца!на!
националном!и!међународном!нивоу;!!
- ! су!способни!за!критичку!анализу,!процену!и!синтезу!нових!и!сложених!идеја;!
-

су! у! стању! да! пренесу! своја! стручна! знања! и! идеје! колегама,! широј! академској!
заједници!и!друштву!у!целини;!

-

да! су! у! стању! да! у! професионалном! и! академском! окружењу! промовишу!
друштвени!и!културни!напредак.!
!

БУДУЋИ!ИЗАЗОВИ!И!ПРИОРИТЕТИ!
Факултет! нарочито! истиче! значај! високог! образовања! у! даљем! унапређењу!
истраживања,! као! и! значај! истраживачког! процеса! у! даљем! развоју! друштва.!
Факултет! је! спреман! и! посвећен! побољшању! квалитета! наставе! и! јачању!
конкуретности! и! атрактивности! ове! високошколске! установе! у! европском! простору!
високог! образовања.! Ово! се! односи! на! стално! осмишљавање! како! основних! тако! и!
постдипломских! студија,! с! тим! да! је! побољшање! постдипломских! студија! уско!
повезано! са! побољшањем! знања! кроз! истраживачки! рад.! Још! један! изазов! који!
предстоји! факултету! је! стимулисање! уравнотежене! размене! студената! и! наставног!
особља!и!сарадња!између!високошколских!установа.!Факултет!је!успоставио!сарадњу!
са! неколико! страних! високошколских! установа.! Поједини! студијски! програми!
уједначени! су! са! групом! европских! универзитета! и! изводе! се! као! заједнички,! уз!
могућност! размене! студената! и! издавања! двојних! диплома.! Убудуће,! Факултет! ће!
настојати!да!ову!сарадњу!прошири,!као!са!постојећим,!тако!и!са!другим!факултетима!
или!универзитетима.!
У!циљу!побољшања!квалитета,!конкурентности!и!мобилности!Факултет!се!припрема!
за! организовање! наставе! на! страним! језицима,! посебно! у! вези! са! оним! предметима!
који! имају! међународни! елемент.! Факултет! ће! отпочети! ову! врсту! наставе! по!
добијеном! одобрењу! надлежног! органа! и! пратиће! резултате! наставе,! како! би! могао!
успешно!да!је!прошири!и!на!остале!предмете.!
!

!
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Циљеви!студијских!програма!
ЦИЉЕВИ!СТУДИJСКОГ!ПРОГРАМА!ТРОГОДИШЊИХ!
СТУДИJА!ПРАВА!
Циљеви! студиjског! програма! трогодишњих! студиjа! права! на! Правном!
факултету!Универзитета!Унион!у!Београду!jесу!стицање!одговараjућих!знања!
коjа!се!од!правника!са!трогодишњим!образовањем!очекуjу!и!оспособљеност!за!
рад!на!пословима!у!привредним!друштвима!и!другим!привредним!субjектима!
за!коjе!се!не!захтева!висок!степен!познавања!броjних!савремених!дисциплина.!
Студиjски! програм! jе! осмишљен! тако! да! оствари! циљ! стицања! потребних!
знања,!али!не!и!знања!коjа!се!очекуjу!од!дипломираних!правника!коjи!се!даље!
могу! усавршавати,! полагати! правосудни! испит! и! стећи! друге! потребне!
квалификациjе! за! обављање! послова! као! што! су! судиjски! и! адвокатски!
послови.!
Студиjски!програм!обухвата!уобичаjене!предмете!и!даjе!знања!из!дисциплина!
коjе! се! редовно! изучаваjу! на! почетним! годинама! студиjа.! Осим! дисциплина!
коjе! су! намењене! уводу! у! друге! дисциплине,! студиjски! програм! обухвата! и!
дисциплине! коjе! су! значаjне! за! обављање! привредних! делатности! и! за! рад! у!
пракси!правника,!као!што!су:!облигационо!право,!стварно,!односно!своjинско!
право,!трговинско!право,!а!нарочито!радно!право.!Студиjски!програм!обухвата!
и!историjскоправне!и!општеобразовне!предмете,!као!што!су!нпр.!римско!право!
или!историjа!права,!са!циљем!да!правнику!даjу!потребна!знања!коjа!су!општа,!
али!и!знања!заснована!на!историjским!искуствима.!!
Овде! jе! реч! о! студиjском! програму! академских,! а! не! струковних! студиjа,! због!
чега!студиjски!програм!ниjе!измењен!у!погледу!приступа!и!метода!у!односу!на!
четворогодишње! академске! студиjе,! осим! што! траjе! краће.! Циљ! овог!
студиjског! програма! ниjе! да! образуjе! правнике! као! струковне! правнике,!
односно!да!даjе!знања!коjа!су!првенствено!усмерена!ка!практичном!обављању!
различитих!правничких!послова,!без!увиди!у!историjска!и!теориjска!сазнања.!
Због!тога!jе!циљ!овог!студиjског!програма!да!образуjе!правнике!са!академским!
знањем!коjе!jе!подобно!за!настављање!академских!четворогодишњих!студиjа!
или! мастер! академских! студиjа,! а! у! складу! са! болоњским! принципима! да!
студиjе!првог!степена!могу!да!траjу!три!или!четири!године,!односно!да!се!по!
том! основу! може! стећи! 180! или! 240! ЕСПБ.! Овакав! профил! правника! има!
могућност! и! да! настави! мастер! академске! студиjе! на! факултетима! коjи! су! се!
определили!да!имаjу!студиjске!програме!„3+2“,!што!jе!уклопиво!са!студиjским!
програмима!мастер!студиjа!коjе!су!двогодишње!и!даjу!120!ЕСПБ.!
Због!свега!овога,!циљеви!овог!студиjског!програма!су!постављени!тако!да!даjу!
довољно! стручног! знања! за! обављање! правничких! послова! у! привредним!
друштвима!или!помоћних!правничких!послова!у!адвокатским!канцелариjама,!
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судовима! и! државним! органима,! али! и! да! омогућаваjу! даље! школовање,!
преласком! на! четворогодишње! студиjе! или! мастер! студиjе! у! двогодишњем!
траjању.! У! погледу! садржине,! студиjски! програм! jе! осмишљен! тако! да! даjе!
знања! коjа! су! потребна! за! уобичаjене! послове! на! коjима! су! до! сада! били!
ангажовани!правници!у!пракси.!!

!
!

!
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ЦИЉЕВИ!СТУДИЈСКОГ!ПРОГРАМА!ОСНОВНИХ!
АКАДЕМСКИХ!СТУДИЈА!
!
Циљ! студиjског! програма! основних! академских! студиjа! на! Правном! факултету!
Универзитета! Унион! jесте! да! студенти! стекну! неопходна! знања! и! вештине! у!
следећим! областима! права:! теориjа! права,! уставно! право,! људска! права,!
антидискриминационо! право,! грађанско! материjално! и! процесно! право,! кривично!
материjално!и!процесно!право,!управно!право,!привредно!право,!међународно!jавно!и!
приватно!право,!право!Европске!униjе,!као!и!из!других!специфичних!правних!области!
чиjе!изучавање!до!сада!ниjе!имало!значаjниjе!место!у!високошколским!установама,!а!
коjе! су! забележиле! значаjан! развоj! у! упоредном! и! међународном! праву! и!
представљаjу! смерове! даље! еволуциjе! правне! науке! (еколошко! право,! медицинско!
право,! међународно! кривично! право,! арбитражно! право,! основи! берзанског! и!
банкарског!права,!право!медиjа!итд.).!Ова!знања!и!вештине!чине!студенте!способним!
да! врше! послове! за! чиjе! обављање! се! тражи! правничко! образовање! стечено! на!
основним!академским!студиjама.!!
Изучавање! предмета! као! што! су! међународно! привредно! право! и! право! Европске!
униjе! даjе! додатну! димензиjу! и! свеобухватност! и! профилише! правнике! –! стручњаке!
за! међународно! и! европско! право,! што! оваj! студиjски! програм! чини! оригиналним! и!
jединственим!у!Србиjи.!
Циљеви! изучавања! академскоVопштеобразовних! предмета! су! стицање! општег!
правничког! и! неопходног! пратећег! друштвеног! образовања,! стицање! способности!
сналажења! у! изворима! права,! као! и! стицање! информационоVтехнолошких! и!
комуникационих!правничких!способности.!!
Изучавањем! теориjскоVметодолошких! предмета! постиже! се! нарочито! развиjање!
способности! правничког! мишљења! путем! овладавања! техникама! индукциjе! и!
дедукциjе,! нарочито! супсумпциjе,! овладава! се! основним! практично! примењивим!
теориjским! знањима! из! наведених! области! права,! студенти! се! оспособљаваjу! за!
коришћење! правничког! метода! знања! у! практичноj! примени! права,! интерпретациjу!
правних!правила!и!повезивање!правних!института.!!
Изучавањем! научноVстручних! предмета! студенти! нарочито! савладаваjу!
номотехничка! знања,! уочаваjу! разлике! између! научне! формулациjе! правног! става! и!
нормативног! основа! из! кога! се! таj! научни! став! изводи! и! обратно,! стичу! знања! о!
пожељним! и! стварним! методама! стварања! и! примене! права! у! одговараjућем!
друштвеном!окружењу,!савлађуjу!знања!о!припадности!правних!дисциплина!гранама!
и! породицама! права,! стичу! сазнања! о! конкретним! законским! решењима! у! свим!
правним! дисциплинама! у! оквиру! студиjског! програма! са! основима! примењивости!
тих!решења,!као!и!да!врше!њихову!анализу.!
Изучавањем! стручноVапликативних! предмета! нарочито! се! овладава! значаjем!
формулациjе! права! на! примену! и! на! интерпретациjу! права,! овладава! се! методама,!
техникама! и! вештинама! примене! и! тумачења! права,! уче! се! основна! етичка! начела! у!
примени!права,!стичу!се!сазнања!о!исходима!и!резултатима!примене!права.!

!
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!

!ЦИЉЕВИ!СТУДИЈСКИХ!ПРОГРАМА!МАСТЕР!СТУДИЈА!!!
!
!

МАСТЕР!СТУДИЈЕ!ИЗ!КОРПОРАТИВНОГ!ПРАВА!И!ПРАВА!ОРГАНИЗАЦИЈА!

Циљ!студиjског!програма!мастер!студиjа!на!Правном!факултету!Универзитета!Унион!
jесте! да! студенти! стичу! неопходна! знања! и! вештине! за! писање! завршног! рада,!
полагање!правосудног!испита,!као!и!обављање!неких!специфичних!послова!у!области!
права.! Циљеви! предмета! коjи! се! изучаваjу! уско! су! повезани! са! датим! правним!
дисциплинама,! али! су! сви! пођеднако! усмерени! на! упознавање! студента! са!
конкретним! материjалним! и! процесноправним! решењима! и! њиховоj! практичноj!
примени! на! пословима! носилаца! правосудних! функциjа! као! и! другим!
специjализованим!пословима.!!
Студиjски! програм! усмерен! jе! на! едукациjу! студената! за! обављање! послова! у!
привредним! субjектима! и! другим! организациjама,! са! посебним! акцентима! на!
наjновиjим!тенденциjама!развоjа!правних!дисциплина!коjе!се!изучаваjу,!укључуjући!и!
право!Европске!униjе.!
!

!

МАСТЕР!СТУДИЈЕ!ИЗ!ПРАВА!ЉУДСКИХ!ПРАВА!(ХУМАН!РИГХТС!ЛАW)!

!
Циљ!студиjског!програма!мастер!студиjа!на!Правном!факултету!Универзитета!Унион!
jесте!да!студенти!стичу!неопходна!знања!и!вештине!за!писање!завршног!рада,!научни!
приступ!и!детаљно!изучавање!људских!права!и!сродних!дисциплина!међународног!и!
упоредног! права,! као! и! за! обављање! неких! специфичних! послова! у! области! права.!
Циљеви! предмета! коjи! се! изучаваjу! уско! су! повезани! са! датим! правним!
дисциплинама,! али! су! сви! пођеднако! усмерени! на! упознавање! студента! са!
конкретним! материjалним! и! процесноправним! решењима,! међународним!
инструментима,! стандардима! и! пракси! наднационалних! судских! и! других!
институциjа,! као! и! практичноj! примени! стечених! знања! на! специjализованим!
пословима.!!
Студиjски! програм! усмерен! jе! на! едукациjу! студената! за! обављање! послова! коjи! се!
односе! на! ширу! област! права! људских! права,! међународног! права,! области!
међународне!и!индивидуалне!безбедности,!послове!везане!за!заштиту!људских!права!
и!Европски!суд!за!људска!права.!

!

!

!

!
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ЦИЉЕВИ!СТУДИЈСКОГ!ПРОГРАМА!ДОКТОРСКИХ!СТУДИЈА!
!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! jе! посебно! акредитован! за! реализациjу!
последипломских! студиjа.! Захваљуjући! тоj! околности,! као! и! чињеници! да! ангажуjе!
велики! броj! научних! радника! у! своjству! наставника,! асистената! или! спољних!
сарадника!у!настави,!на!Факултету!се!и!убудуће!могу!успешно!реализовати!докторске!
студиjе.! У! периоду! 2006V2013.! године! на! Факултету! jе! одбрањено! 30! докторских!
дисертациjа.!Наставници!и!сарадници!Факултета!ангажовани!су!и!на!проjектима!чиjи!
носилац! ниjе! Факултет! а! на! коме! су! наставници! и! сарадници! ангажовани! на! основу!
позива! за! учешће! коjи! jе! упућен! Факултету,! односно! по! препоруци! Факултета.!
Тренутно! се! реализуjе! 49! научних! и! стручних! проjеката.! У! научноистраживачки! рад!
укључено! jе! 17! наставника! и! сарадника.! Као! збирни! резултат! тога! рада! у! периоду!
2008V2013.! година! обjављене! су! 22! монографиjе! и! 65! уџбеника.! Факултет! има! и!
сталну!Комисиjу!за!издавачку!делатност,!као!и!факултетски!часопис!„Правни!записи“.!
Факултет! има! закључен! уговор! са! Службеним! гласником! коjим! jе! предвиђено! да! се!
обоjе! поjављуjу! као! издавачи! уџбеника! и! других! дела! за! потребе! Факултета.!
Наjуспешниjи! магистарски! и! докторски! радови! последипломаца! обjављуjу! се! у!
посебноj!едициjи!Факултета.!Факултет!сарађуjе!са!више!високошколских!установа.!
Све! наведено! ствара! предуслове! да! студиjски! програм! докторских! студиjа! испуни!
своjи! основни! циљ,! припрему! будућих! доктора! наука! за! самосталан!
научноистраживачки! рад! у! области! правних! наука! као! дела! групе! друштвеноV
хуманистичких!наука,!развоj!критичког!мишљења!и!неговање!научног!стила!писања!
радова.! Циљ! програма! jе! такође! и! давање! подстицаjа! научним! радницима,! будућим!
докторима! правних! наука,! за! остваривање! проjеката! истраживања! у! области! права,!
као! и! оспособљавање! и! припрема! за! давање! личног! печата! развоjу! правне! науке! у!
Србиjи.!

!
!
!
!
!!
!

!

!
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Опис!студијских!програма!
!

СТУДИЈСКИ!ПРОГРАМ!ТРОГОДИШЊИХ!СТУДИЈА!ПРАВА!
!
Исходи! учења! –! савладавање! овог! студиjског! програма! jе! замишљено! тако! да!
студенту!даjу!знања!ин!правних!дисциплина!коjе!су!неопходне!за!већину!правничких!
послова! у! пракси.! Како! jе! реч! о! академским! студиjама,! студент! ће! изучаваjући! оваj!
студиjски! програм! стећи! знања! из! општеобразовних! предмета,! као! и! историjских,!
међу!коjима!се!посебно!истичу:!Римско!право!и!Историjа!права.!На!листи!неизбежних!
предмета!и!сазнања!су,!разуме!се,!Уставно!право,!Породично!и!Наследно!право.!Осим!
њих,! студиjски! програм! обухвата! и! Кривично! право,! Стварно! (Своjинско)! право,!
Облигационо! право,! Трговинско! право,! Управно! и! Радно! право.! Реч! jе! о! неизбежним!
предметима!када!jе!реч!о!професиjи!правника,!без!обзира!на!статус!и!броj!ЕСП!бодова!
коjи!се!добиjаjу!по!основу!успешно!окончаних!студиjа!–!положених!испита.!!
У! односу! на! праксу,! стечена! знања! ће! омогућити! правнику! коjи! jе! успешно! окончао!
студиjе! по! овом! студиjском! програму! да! ради! уобичаjене! правничке! послове,! пре!
свега! у! привредним! друштвима.! Знања! из! материjе! облигациjа,! стварних! права,!
трговинског! и! радног! права,! али! и! кривичног! и! управног! права,! по! правилу! су!
довољна! за! послове! на! коjима! у! пракси! раде! правници! коjи! нису! и! дипломирани!
правници.! Реч! jе! о! материjи! са! коjом! ће! се! у! пракси! скоро! свакодневно! сретати!
правник!коjи!ради!у!привредном!друштву!или!у!неком!државном!органу,!односно!на!
помоћним!пословима!у!адвокатскоj!канцелариjи!или!суду.!Знања!из!процесноправних!
предмета,!као!и!знања!из!предмета!коjи!уобичаjено!носе!атрибут!„међународни“,!нису!
неопходна! овом! профилу! стручњака,! иако! се! нека! од! ових! знања! добиjаjу! jер! су!
обухваћена!студиjским!програмом!трогодишњих!академских!студиjа.!!
Из! угла! могућности! настављања! са! усавршавањем,! студенти! коjи! успешно! окончаjу!
студиjе! по! овом! студиjском! програму! су! у! предности! у! односу! на! студенте! коjи! су!
студирали! по! неком! трогодишњем! студиjском! програму! струковних! студиjа! jер! jе!
приступ!материjи!био!идентичан!као!и!на!четворогодишњим!академским!студиjама.!
Уместо! струковне! ориjентисаности,! приступа! и! метода! обрађивања! студиjског!
програма,! реч! jе! о! академском! приступу! коjи! омогућава! лакше! настављање! са!
студиjама,! било! да! jе! реч! о! мастер! студиjском! програму! или! четвртоj! години!
дипломских! академских! студиjа.! Њихова! компетенциjа! се! ни! у! чему! не! разликуjе! у!
односу!на!студенте!четворогодишњих!академских!студиjа!коjи!су!успешно!положили!
све!предмете!са!треће!године!и!стекли!право!да!упишу!четврту!годину!студиjа.!Већ!и!
сама!болоњска!ориjентациjа!да!студиjе!могу!бити!и!трогодишње!(180!ЕСПБ)!израз!jе!
потребе! jедног! броjа! студената! коjоj! jе! оваj! факултет! желео! да! изађе! у! сусрет,! али! и!
болоњског! става! да! jедна! година! мање! приликом! студирања! не! ремете! карактер!
студиjа,!тако!да!оне!могу!да!остану!академске!студиjе,!али!у!краћем!траjању.!!
Може! сажето! рећи! да! студенти! коjи! успешно! окончаjу! студиjе! по! овом! студиjском!
програму! постаjу! пођеднако! компетентни! за! бављење! правничким! пословима!
одређене! врсте! у! пракси,! као! и! за! настављање! академских! дипломских! студиjа,!
односно!мастер!академских!двогодишњих!студиjа.!!
!

!
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СТУДИЈСКИ!ПРОГРАМ!ОСНОВНИХ!АКАДЕМСКИХ!СТУДИЈА!
!
На! Правном! факултету! Универзитета! Унион! организуjу! се! и! спроводе! основне!
академске!студиjе!по!чиjем!завршетку!се!стиче!звање!дипломираног!правника.!За!ове!
студиjе! предвиђен! jе! jедан! студиjски! програм.! Право! да! упишу! основне! академске!
студиjе!имаjу!сва!лица!коjа!су!завршила!средњу!школу!у!четворогодишњем!траjању!у!
Србиjи!са!општом!матуром!или!чиjа!jе!диплома!о!четворогодишњоj!средњоj!школи!са!
општом! матуром! нострификована,! под! условом! да! познаjу! српски! jезик! и! остваре!
минимум!бодова!на!тесту!за!проверу!опште!информисаности!и!склоности!праву.!!
Факултет! омогућава! прелазак! са! других! студиjских! програма! у! оквиру! академских!
студиjа! права,! ! у! складу! са! Статутом! и! другим! општим! актима! Факултета,! на! основу!
одлуке!надлежног!органа!Факултета.!!
Студиjски! програм! основних! академских! студиjа! права! обухвата! академскоV
општеобразовне,! теориjскоVметодолошке,! научноVстручне! и! стручноVапликативне!
предмете.! Он! jе! сачињен! тако! да! у! себе! укључуjе! различите! правне! и! пратеће!
дисциплине!потребне!не!само!да!би!се!разумело!право!и!његова!улога!у!друштву,!већ!
и!да!би!се!развиле!способности!критичког!размишљања,!дискусиjе!и!примене!права.!
Поред! теориjског,! доктринарног! и! нормативног! изучавања! права,! студенти! стичу!
практична!знања!и!искуства!кроз!сарадњу!са!различитим!институциjама!и!обављање!
стручне!праксе.!
Студиjски! програм! основних! академских! студиjа! траjе! четири! године,! а! одвиjа! се! у!
два! семестра! годишње,! од! коjих! сваки! траjе! 15! недеља.! Настава! у! зимском! семестру!
почиње!по!правилу!1.!октобра,!док!настава!у!летњем!семестру!по!правилу!почиње!1.!
фебруара.!
Основне! академске! студиjе! права! на! Правном! факултету! Универзитета! Унион! имаjу!
240!ЕСП!бодова,!односно!60!ЕСП!бодова!годишње.!!
Настава!на!Правном!факултету!Универзитета!Унион!састоjи!се!од!предавања!и!вежби.!
Поред! тога,! студенти! се! у! оквиру! поjединих! научноVстручних! и! стручноV
апликативних!предмета!обучаваjу!и!на!пракси!у!судовима,!органима!државне!управе,!
адвокатским! канцелариjама,! научним! институтима! и! правним! клиникама.! Студенти!
факултета!учествуjу!и!на!такмичењима!из!симулациjе!суђења,!односно!других!начина!
одлучивања,! чиме! добиjаjу! прилику! да! примене! и! провере! знања! стечена! из!
поjединих! предмета! или! група! предмета.! У! оквиру! наставног! рада! подстиче! се!
самостални! рад! студената! путем! израде! семинарских! радова,! уз! надзор! и!
индивидуалну!поуку!ментора.!Све!наведене!активности!вреднуjу!се!као!предиспитне!
обавезе,!у!складу!са!усвоjеним!студиjским!програмом.!
На!првоj!години!студиjа!изучаваjу!се!само!обавезни!предмети,!док!се!од!друге!године!
студиjа!уводе!изборни!предмети.!Оваква!структура!студиjског!програма!осигурава,!са!
jедне!стране,!да!сви!студенти!стекну!чврсту!заjедничку!основу!правничког!знања,!а!са!
друге! стране,! оставља! могућност! студентима! да! изучаваjу! области! права! за! коjе! су!
ближе! заинтересовани! и! за! коjе! постоjе! посебне! друштвене! потребе,! што! им!
омогућава!да!се!у!касниjем!усавршавању!специjализуjу!за!специфично!подручjе!права!
на!дипломским,!специjалистичким!и!докторским!академским!студиjама.!!
!
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У! циљу! преношења! студентима! искустава! и! нормативних! решења! из! упоредног! и!
међународног! права,! у! оквиру! редовне! сарадње! са! научним! и! образовним!
институциjама! из! иностранства,! на! факултету! се! организуjу! предавања! гостуjућих!
професора,! као! и! семинари! посвећени! актуелним! темама! из! области! права.! Да! би! се!
побољшала! знања! о! примени! права! у! наставу! се! укључуjу! судиjе,! адвокати,! jавни!
тужиоци!и!остали!стручњаци.!
!
!
!
!
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СТУДИЈСКИ!ПРОГРАМИ!МАСТЕР!СТУДИЈА!
!
На!Правном!факултету!Универзитета!Унион!организуjу!се!и!спроводе!мастер!студиjе,!
по!чиjем!завршетку!се!стиче!звање!мастер!правник.!Студенти!могу!бирати!између!два!
студиjска! програма:! Корпоративно! право! и! право! организациjа! на! коjем! се! настава!
изводи! на! српском! jезику! и! Human! Rights! Law! програма! коjи! се! реализуjе! на!
енглеском!jезику.!!
Право! да! упишу! мастер! студиjе! имаjу! сва! лица! коjа! су! стекла! звање! дипломираног!
правника! или! коjа! су! стекла! диплому! правног! факултета! коjа! jе! изjедначена! са! 240!
ЕСПБ.!
Студиjски! програм! мастер! студиjа! траjе! годину! дана! а! одвиjа! се! у! два! семестра! –!
зимском! и! летњем,! од! коjих! сваки! траjе! 15! недеља.! Настава! у! летњем! семестру!
почиње! 1.! новембра,! док! настава! у! зимском! семестру! почиње! 1.! марта! сваке! године.!
Испити! су! организовани! у! четири! испитна! рока:! септембарском,! октобарском,!
jануарском!и!jунском.!!
Мастер! студиjе! на! Правном! факултету! Универзитета! Унион! имаjу! 60! ЕСПБ;! од! тога!
завршни!рад!носи!20!ЕСПБ!док!обавезни!и!изборни!предмети!носе!укупно!40!ЕСПБ.!
Студиjски! програм! обухвата! академскоVопштеобразовне,! теориjскоVметодолошке,!
научноVстручне!и!стручноVапликативне!предмете.!!

КОРПОРАТИВНО!ПРАВО!И!ПРАВО!ОРГАНИЗАЦИЈА!
Предмети! су! формулисани! тако! да! обухватаjу! наjактуелниjе! области! права! и!
задовољаваjу! потребе! привреде! и! државне! управе! за! стручњацима! са! jасно!
профилисаним! теориjским! и! практичним! знањима.! Студентима! jе! на! располагању!
укупно!9!предмета,!од!коjих!су!3!обавезна!а!остали!су!изборни.!Студенти!бираjу!jедан!
предмет.!Предмети!Правно!писање!и!истраживање!и!Статусно!корпоративно!право!се!
уче!у!зимском,!а!Рачуновоство!и!ревизиjа!и!изборни!предмет,!у!летњем!семестру.!
Настава! се! састоjи! од! предавања! и! вежби.! Нарочита! пажња! се! обраћа! на! практичну!
примену! прописа! на! конкретне! случаjеве,! у! циљу! обучавања! студената! не! само! за!
правну! анализу! већ! и! за! поступање! у! предметима.! Студенти! се! подстичу! да! користе!
стручну! литературу,! прописе! и! судску! праксу,! као! и! интернет! базе! података! и!
прописа! на! страним! jезицима.! Овакав! приступ! олакшава! студентима! писање! мастер!
рада,! као! и! практичан! рад! у! савременом! вишеjезичном! друштвеном! и! правном!
окружењу.!
У! циљу! преношења! студентима! искустава! и! легислативних! решења! из! упоредног! и!
међународног! права,! а! у! оквиру! редовне! сарадње! са! научним! и! образовним!
институциjама! из! иностранства,! на! факултету! се! редовно! организуjу! предавања!
гостуjућих!професора,!као!и!семинари!посвећени!актуелним!темама!из!области!права
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HUMAN!RIGHTS!LAW!
На!Правном!факултету!Универзитета!Унион!организуjу!се!и!спроводе!мастер!студиjе,!
по!чиjем!завршетку!се!стиче!звање!мастер!правник.!Студенти!могу!бирати!између!два!
студиjска! програма:! Корпоративно! право! и! право! организациjа! на! коjем! се! настава!
изводи! на! српском! jезику! и! Human! Rights! Law! програма! коjи! се! реализуjе! на!
енглеском!jезику.!Право!да!упишу!мастер!студиjе!имаjу!сва!лица!коjа!су!стекла!звање!
дипломираног! правника! или! коjа! су! стекла! диплому! правног! факултета! коjа! jе!
изjедначена!са!240!ЕСПБ.!
Студиjски! програм! мастер! студиjа! траjе! годину! дана! а! одвиjа! се! у! два! семестра! –!
зимском! и! летњем,! од! коjих! сваки! траjе! 15! недеља.! Настава! у! летњем! семестру!
почиње! 1.! новембра,! док! настава! у! зимском! семестру! почиње! 1.! марта! сваке! године.!
Испити! су! организовани! у! четири! испитна! рока:! септембарском,! октобарском,!
jануарском!и!jунском.!!
Мастер! студиjе! на! Правном! факултету! Универзитета! Унион! имаjу! 60! ЕСПБ;! од! тога!
завршни!рад!носи!20!ЕСПБ!док!обавезни!и!изборни!предмети!носе!укупно!40!ЕСПБ.!
Студиjски! програм! обухвата! академскоVопштеобразовне,! теориjскоVметодолошке,!
научноVстручне! и! стручноVапликативне! предмете.! Изучавање! предмета! Theory! of!
Human!Rights!and!Equality!Law!даjе!студентима!неопходну!теориjску!основу!за!писање!
мастер! рада,! као! и! чврсту! основу! знања! из! области! коjа! су! од! кључног! значаjа! за!
разумевање!развоjа!правне!науке!и!праксе!у!модерном!друштву.!!
Студентима!jе!на!располагању!укупно!девет!предмета,!од!коjих!су!четири!обавезна!а!
остали! су! изборни.! Укупно! се! бира! jедан! предмет.! Предмети Theory! of! Human! Rights!
and! Equality! Law,! Human! Rights! Protection! и! изборни! предмет! се! уче! у! зимском,! а!
European! Convention! on! Human! Rights! Practicum! и! EU! and! Human! Rights,! у! летњем!
семестру.!
Настава! се! састоjи! од! предавања! и! вежби.! Настава! се! изводи! на! енглеском! jезику,! уз!
коришћење! одговараjуће! стручне! литературе,! интернет! извора,! као! и! електронских!
база! података,! прописа! и! међународних! инструмената.! Овакав! приступ! олакшава!
студентима! писање! мастер! рада,! као! и! практичан! рад! у! савременом! вишеjезичном!
друштвеном!и!правном!окружењу.!
У! циљу! преношења! студентима! искустава! и! легислативних! решења! из! упоредног! и!
међународног! права,! а! у! оквиру! редовне! сарадње! са! научним! и! образовним!
институциjама! из! иностранства,! на! факултету! се! редовно! организуjу! предавања!
гостуjућих!професора,!као!и!семинари!посвећени!актуелним!темама!из!области!права.!
!
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!
СТУДИЈСКИ!ПРОГРАМ!ДОКТОРСКИХ!СТУДИЈА!
!
На! Правном! факултету! Универзитета! Унион! организуjу! се! и! спроводе! докторске!
студиjе! права! по! чиjем! завршетку! се! стиче! звање! доктора! правних! наука.! За! ове!
студиjе! предвиђен! jе! jедан! студиjски! програм.! Право! уписа! имаjу! лица! коjа! су!
претходно! остварила! обим! студиjа! од! наjмање! 300! ЕСПБ! бодова! на! основним!
академским!и!дипломским!академским!(мастер)!студиjама!из!области!права,!односно!
лица! коjима! jе,! у! складу! са! Законом! о! високом! образовању! или! прописима! државе! у!
коjоj!су!стекли!назив!дипломирани!правник,!признат!назив!дипломирани!правник!–!
мастер,! као! и! лица! коjа! су! стекла! назив! мастер! правних! наука! по! иностраним!
прописима,!пошто!се!изврши!признавање!(нострификациjа)!иностране!дипломе.!!
!
Студиjски! програм! докторских! студиjа! права! траjе! три! године! (шест! семестара),! а!
одвиjа!се!у!два!семестра!годишње,!од!коjих!сваки!траjе!15!недеља.!Настава!у!зимском!
семестру!почиње!по!правилу!1.!новембра,!док!настава!у!летњем!семестру!по!правилу!
почиње!1.!марта.!!
Укупни!броj!ЕСПБ!коjи!студент!стиче!након!испуњених!свих!обавеза!из!курикулума!jе!
180.! Од! тога! ! 60! ЕСПБ! стиче! се! одбраном! доксторске! дисератациjе,! 53! полагањем!
обавезних! предмета,! 32! полагањем! изборних! предмета,! ! 10! одбраном! семинарских!
радова,! 15! одбраном! проjекта! докторске! дисертациjе! и! 10! ЕСПБ! обjављиваљем!
научних!чланка.!Укупан!броj!ЕСПБ!коjи!се!стиче!полагањем!изборних!предмета!у!вези!
са!докторском!дисертациjом!jе!32,!а!полагањем!ових!предмета!и!одбраном!докторске!
дисертациjе!jе!92.!!
Активна! настава! обухвата! предавања! ! и! студиjски! истраживачки! рад,! с! тим! што! у!
току! последње! године! односно! у! V! и! VI! семестру! активна! настава! обухвата! само!
студиjски!истраживачки!рад!у!сврху!израде!докторске!дистертациjе.!!
Обавезни!предмети!се!слушаjу!у!I,!II!и!III!семестру.!У!току!прва!два!семестра!студент!
jетакође! дужан! да! одбрани! два! семинарска! рада! и! да! припреми! и! одбрани! проjекат!
докторске! дисертациjе! коjи! носи! 15! ЕСПБ.! У! III! и! IV! семестру,! студенти! докторских!
студиjа!бираjу!два!изборна!предмета!са!листе!од!четири!предмета.!Студент!jе!дужан!
да! избором! премета! оствари! укупно! 32! ЕСПБ! водећи! рачуна! да! изборни! предмети!
мораjу! бити! у! функциjи! израде! докторске! тезе.! Такође,! студенти! су! у! обавези! да!
израде!два!научна!чланка.!
Трећа! година! докторских! студиjа! посвећена! jе! изради! докторске! тезе.! У! току! V!
семестра! студент! jе! дужан! да! поднесе! извештаj! ментору! о! раду! на! докторскоj!
дисертациjи!а!у!току!VI!и!први!нацрт!тезе.!

!
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Услови!уписа!
УПИС!НА!ТРОГОДИШЊЕ!И!ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ!ОСНОВНЕ!
СТУДИЈЕ!ПРАВА!
Правни! факултет! Универзитета! Унион! у! Београду! у! оквиру! друштвених! потреба! и! у!
складу! са! својим! ресурсима,! уписује! 150! студената! у! школску! 2014/15.! годину! на!
основне! академске! студије! првог! степена.! Упис! се! врши! на! основу! конкурса! који!
расписује! Универзитет! Унион! у! Београду! који! се! објављује! најмање! пет! месеци! пре!
почетка!школске!године.!
Право! уписа! на! прву! годину! студија! има! лице! које! је! завршило! средњу! школу! у!
четворогодишњем! трајању! у! Србији! (што! доказује! сведочанством)! и! под! додатним!
условима! да! познаје! српски! језик! и! да! оствари! минимум! потребних! бодова! на! тесту!
провере!опште!информисаности!и!склоности!праву.!Под!истим!условима!на!студије!се!
може!уписати!и!лице!које!је!средњу!школу!завршило!у!иностранству!ако!је!претходно!
нострификовало!одговарајућу!исправу.!
Ранг! листа! кандидата! утврђује! се! на! основу! успеха! из! средње! школе! и! резултата!
остварених! на! тесту! провере! опште! информисаности! и! склоности! праву.! Тестове!
израђује,! резултате! прегледа! и! ранг! листу! утврђује! трочлана! комисија! коју! именује!
декан! Факултета.! У! тесту! су! претежно! питања! затвореног! типа,! што! доприноси!
објективнијој!процени!остварених!резултата,!а!питања!су!из!опште!културе,!историје!
и! социологије,! док! су! задаци! усмерени! на! проверу! способности! логичког!
закључивања! и! подвођења! чињеничног! стања! под! наведену! норму.! Рангирање!
кандидата!врши!се!на!следећи!начин:!просечни!успех!остварен!на!све!четири!године!
школовања! се! сабере! и! помножи! са! два,! чему! се! приброје! бодови! остварени! на!
пријемном!тесту!(с!тим!да!укупан!број!бодова!остварен!на!тесту!не!може!бити!већи!од!
четрдесет).!!
Студент! основних! академских! студија! на! другој! високошколској! установи,! лице! које!
је! стекло! високо! образовање! на! другим! академским! студијама! или! коме! је! престао!
статус! студента! по! закону,! може! се! уписати! на! одговарајућу! годину! под! условом! да!
испуњава!опште!услове!за!упис!на!основне!академске!студије.!Број!студената!за!упис!
утврђује! Универзитет! Унион,! на! предлог! Факултета.! Факултет! утврђује! предлог! на!
основу!просторних!и!кадровских!могућности.!

!

УПИС!НА!СТУДИЈЕ!ДРУГОГ!И!ТРЕЋЕГ!СТЕПЕНА!
На!постдипломске!академске!студије!другог!и!трећег!степена!у!школској!2014/2015.!
години,!уписују!се!студенти!на!основу!конкурса!који!расписује!Универзитет!Унион!у!
Београду,!и!то!на!дипломске!академске!студије!V!мастер!50!студената!(два!студијска!
програма),!и!докторске!академске!студије!30!студената.!
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Наставници!и!сарадници!
Факултета!
!
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Оцењивање!и!напредовање!
Оцењивање! студената! врши! се! непрекидним! праћењем! рада! студената! и! на! основу!
поена!стечених!у!испуњавању!предиспитних!обавеза!и!полагањем!испита.!Успешност!
студената!у!савлађивању!одређеног!предмета!континуирано!се!прати!током!наставе!
и!изражава!се!поенима.!
Максимални)број)поена)које!студент!може!да!оствари!на!предмету!је!100,!и!студент!
их! стиче! испуњавањем! предиспитних! обавеза! и! полагањем! испита.! Сваки! предмет!
студијског! програма! има! јасан! и! јавно! доступан! начин! стицања! поена.! Укупан! успех!
студената! на! предмету! изражава! се! оценом! од! 5! (није! положио)! до! 10! (показао!
изузетно!знање).!Оцена!студента!је!заснована!на!укупном!броју!поена!које!је!студент!
стекао!испуавањем!предиспитних!обавеза,!а!према!нивоу!стечених!знања!и!вештеина.!
Оцену) 10) (изузетно)) добија! студент! који! је! по! основу! предиспитних! и! испитних!
обавеза! остварио! од! 91H100! поена! и! који! зна! да! одговори! на! сва! питања! и! показује!
изузетно!знање;!даје!опширне!одговоре!са!јасним!издвајањем!основног!од!додатног!и!
споредног!садржаја;!одлично!разуме!проблеме!којима!се!бави!предмет!и!способан!је!
да!се!критички!односи!према!њима!и!даје!креативна!решења;!повезује!садржаје!и!везе!
датог! предмета! са! сличним! из! исте! или! блиске! научне! области! и! активно! је!
учествовао!на!предавањима!и!вежбама.!
Оцену) 9) (одлично)) добија! студент! који! је! по! основу! предиспитних! и! испитних!
обавеза!остварио!од!81!до!90!поена!и!који!зна!да!одговори!на!сва!питања!и!показује!
одлично! знање;! даје! опширне! одговоре! са! издвајањем! основог! од! додатног! и!
споредног! садржаја;! схвата! проблеме! којима! се! предмет! бави! и! способан! је! да! се!
критички!односи!према!њима;!повезује!садржаје!и!везе!датог!предмета!са!сличним!из!
исте!или!блиске!научне!области!и!активно!је!учествовао!на!предавањима!и!вежбама.!
Оцену) 8) (врло) добро)) добија! студент! који! је! по! основу! предиспитних! и! испитних!
обавеза!остварио!од!71!до!80!поена!и!који!зна!да!одговори!на!сва!питања!и!показује!
више!од!просечног!знања;!даје!опширне!одговоре!са!јасним!издвајањем!основног!од!
додатног!и!споредног!садржаја;!схвата!проблеме!којима!се!предмет!бави!и!способан!је!
да! повезује! садржаје! и! везе! датог! предмета! са! сличним! из! исте! или! блиске! научне!
области!и!активно!је!учествовао!на!предавањима!и!вежбама.!
Оцену) 7) (добро)) добија!студент!који!је!по!основу!предиспитних!и!испитних!обавеза!
остварио!од!61!до!70!поена!и!који!зна!да!одговори!на!сва!питања!и!показује!просечно!
знање;!може!да!разликује!и!схвата!проблеме!којима!се!бави!научна!дисциплина!којој!
припада!предмет.!
Оцену) 6) (довољно)) добија! студент! који! је! по! основу! предиспитних! и! испитних!
обавеза!остварио!од!51!до!60!поена!и!који!зна!да!одговори!на!постављена!питања!и!
показује!основно!знање;!разуме!основне!концепте!и!садржај!предмета.!
Оцену) 5) (недовољно)) добија! студент! који! је! по! основу! предиспитних! и! испитних!
обавеза!остварио!од!0!до!50!поена!и!који!не!зна!да!одоговрина!постављена!питања!и!
не!разуме!основне!концепте!и!садржаје!предмета.!
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Гоце Делчева 36
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(011) 3196-379 факс

Секретарица декана:

(011) 2095-502

Студентска служба:

(011) 3196-377, 2095-581 и 2095-540

Библиотека:

(011) 2095-520

Скриптарница:

(011) 2095-530

Постдипломске студије:

(011) 2095-566

Спортске, рекреативне и
културне активности:

(011) 2095-502

О П РА В Н О М ФА К УЛ Т Е Т У
У Н И В Е Р З И Т Е ТА У Н И О Н
Историјат
Факултет је основан 2001. године, под називом Факултет за
пословно право, а почео са радом 2002. године. Регистрован је решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 61200-298/2001-04 од 1. новембра 2001.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, издала је 4.12.2008. године УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ бр.
612-00-668/2008-04, а 18.5.2009. године Правни факултет Универзитета Унион у Београду, добио је од Министарства просвете
Републике Србије ДОЗВОЛУ ЗА РАД под бројем: 612-00-431/2009-12.
Факултет остварује концепцију правних студија коју је 1998. године уобличило неколико професора одстрањених тада у политичкој
чистки са државног правног факултета у Београду. Почетни назив
„Факултет за пословно право“ потиче од једне од особина: посебне
пажње посвећене студијама пословног права, са више дисциплина
тог усмерења и са већим фондом часова тих дисциплина него што је
уобичајено на правним факултетима.
Након четири године, Факултет је 2005. године променио назив
у Правни факултет и приступио Универзитету Унион у Београду.

Мисија и циљ
Основни задатак који је Факултет поставио у свом раду је да
припреми студенте/киње да постану одговорни професионалци и
професионалке, лидери и лидерке у обављању правних послова, пословном окружењу, државним органима и у приватном животу, као и
да учествују у изграђивању права и правних институција у друштву.
Основни циљ Факултета је да постане академски центар, познат
како у националним, тако и у међународним оквирима по високом
квалитету наставе и научноистраживачког рада, али и активан у процесима развоја Србије и региона.
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Основне вредности
Преносећи студнетима и студенткињама правничка знања и
вештине и припремајући их за правничку професију, Факултет кроз
све своје активности покушава да промовише основне вредности
демократске политичке културе – пре свега културу толеранције, аргументованог дијалога и етичног поступања.
Факултет је посвећен неговању академских и научних слобода.
У свакодневном раду Факултета се подстиче размена мишљења и
идеја, и култура научног рада међу запосленима и студентима.
Коначно, Факултет стимулише креативност и иновативност студената и студенткиња и отворен је и спреман да подржи њихове
идеје и иницијативе.
Политика једнаких могућности
Правни факултет Универзитета Унион не врши дискриминацију
студената, наставника и запослених по било ком основу укључујући
основе расе, националности, вере, пола, рођења, друштвеног порекла, сексуалне оријентације, политичког опредељења, имовинског
стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Мото Факултета:
ДА УЧИТЕ И НАУЧИТЕ,
У ПРИЈАТЕЉСКОМ ОКРУЖЕЊУ!
Предности Факултета
Када дипломирани студент склопи корице индекса, у њему је од
укупног броја изучених дисциплина више правних предмета него ли
што је уобичајено на правним факултетима.
Правни факултет Универзитета Унион у Београду се препознаје
по модерном начину изучавања правних дисциплина који укључује
спој теоријске и практичне наставе. Факултет се разликује од других правних факултета по томе што се на овом факултету поред стандардних правних дисциплина, изучавају и модерне дисциплине као
што су право ЕУ, медијско право, медицинско право, правна етика,
еколошко право, право информационих технологија, права детета
итд.
Студијски програми су конципирани и усаглашени са одговарајућим програмима европских факултета.
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На Факултету предају еминентни професори и истакнути правни стручњаци из праксе укључујући проф. др dr h.c. Владимира Водинелића, проф. др dr h.c. mult. Војина Димитријевића као гостујућег
професора, проф. др Весну Ракић-Водинелић, проф. др emeritus
Момчила Грубача, проф. др Драгољуба Поповића, проф. др Добросава Митровића као гостујућег професора, проф. др Јакова Радишића,
проф. др Зорана Ивошевића као гостујућег професора, проф. др Богољуба Милосављевића, проф. др Душана Китића, проф. др Златка
Стефановића.
Препознатљив допринос у настави даје и група младих наставника која се школовала на престижним иностраним факултетима
као што су London School of Econimics, Sorbonne, Columbia University,
Central European University, University of Connecticut, University of
Leicester и др.
Ово је једини факултет у Републици Србији на којем раде професори који су за свој допринос развоју правне науке добили почасне докторате светски признатих универзитета у иностранству:
професору Владимиру Водинелићу је додељен почасни докторат у
Немачкој, а професору Војину Димитријевићу у Великој Британији и
Канади.
Наставници овог факултета представљају Србију у радним телима УН, Савета Европе и европским стручним организацијама. Професор овог факултета је и први судија представник Србије у Европском
суду за људска права – проф. др Драгољуб Поповић.
Камерном природом Факултет обезбеђује узорну доступност
професора и асистената студентима.
Према студентској евалуацији, оцена наставног кадра у
2011/2012. години је била 4,51.
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О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН
Универзитет Унион је основан 21. маја 2005. године и представља
јавну, самосталну и аутономну високошколску установу која, остварујући академске студијске програме у различитим научним и уметничким пољима, уважава и афирмише највише стандарде наставе,
учења, евалуације и примене научних знања и уметничких вештина.
Универзитет је организован је по европским и светским стандардима и стално отворен за нове идеје. Сарађује са факултетима и универзитетима у земљи и иностранству у циљу размене информација
и нових сазнања, на којима заснива унапређења наставе, научно-истраживачког и уметничког рада.
По добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00/2010-04 од 14.10.2011. Министарство просвете и науке је Универзитету Унион 01.02.2012. издало дозволу за рад број 612-00-02011/2011-04.
Седиште Универзитета је у Београду,
Улица Косанчићев Венац 2/5.
Телефон: 011/2630-653.
За више информација о Универзитету
и факултетима у његовом саставу посетите
www.union.edu.rs

Факултети у саставу универзитета
У свом саставу Универзитет Унион има пет факултета, и то су високошколске установе на челу са еминентним стручњацима у областима којима се баве. То су:
• Факултет за пословно-индустријски менаџмент
• Рачунарски факултет
• Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство,
осигурање и финансије
• Правни факултет
На четири факултета у саставу Универзитета реализује се 18 студијских програма, а тренутно студира око 2400 студената. У образовном процесу и научно-истраживачком раду учествује 104 наставника
и сарадника.
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С Т УД И Ј Е
Врсте студија
Факултет врши упис на:
• Студије првог степена – основне академске студије права
• Студије другог степена – мастер академске студије права
– мастер
• Студије другог степена – специјалистичке академске студије
права
• Студије трећег степена – докторске академске студије права
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Основне студије трају четири школске године. Окончавају се када
студент положи све обавезне и изборне предмете студијског програма
за који се определио/ла и стекне 240 ЕСП бодова. Окончањем основних студија студент стиче академски назив: дипломирани правник.
Сврха овог студијског програма је да се студенти/киње оспособе за професију правника. Сачињен је тако да укључује различите
правне и пратеће дисциплине потребне не само да би се разумело
право и његова улога у друштву, већ и да би се развиле способности критичког размишљања, дискусије и примене права. Поред теоријског, доктринарног и нормативног изучавања права, студенти и
студенткиње стичу практична знања и искуства кроз сарадњу са различитим институцијама и обављање стручне праксе.
На првој години студија изучавају се само обавезни предмети,
док се од друге године студије уводе изборни предмети. Предмет
који није изабран као изборни на једној години може се изабрати
као изборни на наредној, уз остале понуђене на тој години. Оваква структура студијског програма осигурава са једне стране, да сви
студенти стекну чврсту заједничку основу правничког знања, а са
друге оставља могућност да студенти и студенткиње изучавају области права за које су више заинтересовани и за које постоје посебне
друштвене потребе. То им омогућава и да се у каснијем усавршавању – на дипломским и постдипломским студијама – специјализују
за специфично подручје права.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Облици наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе. Поред тога, студенти/киње се у оквиру појединих предмета обучавају и на пракси
у судовима, органима државне управе, адвокатским канцеларијама, научним институтима и правним клиникама. Студенти/киње факултета учествују на такмичењима из симулације суђења, односно
других начина одлучивања, чиме добијају прилику да примене и
провере знања стечена из појединих предмета или група предмета.
Студенти/киње се уче правничким вештинама, као и техникама писања правних аката. Коначно, подстиче се самостални рад студената
путем израде семинарских радова, уз надзор и индивидуалну поуку
ментора. Све ове активности вреднују се као предиспитне обавезе, у
складу са студијским програмом.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА
I ГОДИНА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ*

Обавезни предмети
Основи права са
људским правима
Основи грађанског и
привредног права
Страни језик 1**
Породично право
Историја права
Уставно право
Правна информатика
Римско право

зимски и
летњи
зимски и
летњи
зимски и
летњи
летњи
зимски
летњи
летњи
зимски

3+1
2+1

11

3+2

14

2+0

6

2+1
3+0
5+2
2+2
2+0

5
4
11
5
4

Укупно ЕСПБ

60

* ЕСПБ – Европски систем преноса бодова (енг. European Credit Transfer

System). Представља нумеричку вредност којом се вреднује ангажовање
студента које се односи на тзв. активну наставу (предавања, вежбе, колоквијуми, испити, дипломски рад), професионалну праксу и самостални
рад, као што су учење у библиотеци, или рад код куће.
** Страни језик – Студенти/киње могу изабрати један од језика (енглески, немачки
или италијански) као обавезан, а остала два могу похађати факултативно.
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II ГОДИНА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ

Обавезни предмети
зимски и
летњи
зимски и
летњи

3+2
2+2

12

2+0

6

Трговинско право

зимски

5+2

10

Кривично право –
општи део

зимски

4+2

9

Кривично право –
посебни део

летњи

2+2

7

Наследно право

летњи

3+2

7

Упоредно право

летњи

3+0

5

Својинско право
Страни језик 2

Опциони предмети* (бира се 1)
Правосудно
организационо право

летњи

2+0

4

Медијација

летњи

2+0

4

Укупно ЕСПБ

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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III ГОДИНА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ

Обавезни предмети
Управно право

зимски и
летњи

3+1
2+1

9

Компанијско право

зимски и
летњи

3+1
2+1

8

Облигационо право

летњи

3+1
2+1

12

Страни језик 3

зимски и
летњи

2+0

6

Међународно јавно
право

зимски

2+2

5

Грађанско процесно
право

летњи

5+2

12

Опциони предмети* (бирају се 2)
Стечајно

летњи

2+0

4

Криминологија са
пенологијом

летњи

2+0

4

Право медија

летњи

2+0

4

Медицинско право

летњи

2+0

4

Спортско право

летњи

2+0

4

Укупно ЕСПБ
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IV ГОДИНА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ

Обавезни предмети
Кривично процесно
право

Радно право

зимски и
летњи
зимски и
летњи
зимски

3+2
2+1

11

2+0

6

4+1

6

Пореско право

зимски

2+1

5

Међународно
приватно право

зимски

3+1

5

Основи берзанског и
банкарског права

зимски

3+0

5

Право Европске уније

летњи

2+1

5

Ауторско право и
право индустријске
својине

летњи

3+1

5

Страни језик 4

Опциони предмети* (бирају се 3)
Међународно
привредно право

летњи

2+0

4

Саобраћајно право

летњи

2+0

4

Арбитражно право

летњи

2+0

4

Право осигурања

летњи

2+0

4

Право информационих
технологија

летњи

2+0

4

Међународно
кривично право

летњи

2+0

4

Антидискриминационо
право

летњи

2+0

4

Потрошачко право

летњи

2+0

4

Укупно ЕСПБ
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Апсолвентски статус
Студенткиње и студенти четврте године стичу статус апсолвента
по завршетку школске године, односно 30. септембра текуће године.
Наредних 6 месеци – до 31. марта наредне године студент остварује право на бесплатан апсолвентски стаж а од 1. априла се плаћа
четвртина школарине за наредних 6 месеци. Апсолвентски стаж се
може продужити за период од најдуже две године.
МАСТЕР СТУДИЈЕ
Мастер студије трају једну школску годину – 2 семестра. По завршетку студија стиче се назив мастер правник, са означењем смера.
Студије се вреднују са 60 ЕСП бодова у складу са Болоњском декларацијом.
Сврха овог студијског програма је да омогући студентима да се
оспособе за професију мастер правника, за развој и примену научних
и стручних достигнућа из области права, праксе и примене научних и
доктринарних достигнућа, као и за полагање правосудног испита.
У оквиру једног студијског програма дипломских студија, студенти могу бирати између два модула – међународно привредноправног и европског права. Неколико предмета су заједнички за оба
модула и они дају студентима неопходну теоријско-методолошку основу за писање мастер рада и чврсту основу знања из области које
су од кључног значаја за разумевање развоја правне науке и праксе
у модерном друштву. Модули су одређени тако да обухватају најактуелније области права и задовоље потребе за стручњацима са јасно
профилисаним теоријским и практичним знањима.
Заједнички предмети се изучавају у зимском семестру, а изборни предмети са модула у летњем, тако да се оставља довољно времена за писање мастер рада у току летњег семестра, а студентима је
претходно дата теоријска и методолошка основа за његову израду.
Настава се састоји од предавања и вежби. На вежбама се посебна пажња посвећује практичној примени прописа на конкретне случајеве, у циљу обучавања студената и за правну анализу и за
поступање у предметима. У оквиру предавања и вежби студенти се
подстичу да користе стручну литературу, прописе и судску праксу и
Интернет базе података на страним језицима. Овакав приступ студентима олакшава писање мастер рада, као и практичан рад у савременом вишејезичном друштвеном и правном окружењу.
На мастер студијама се израђује и завршни – мастер рад – који
доноси 20 ЕСПБ.
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ПФ УУ организује и мастер у области права детета, који је
овде посебно приказан (стр. 14).
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР СТУДИЈА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ

Заједнички предмети
Методологија правних и
друштвених наука

зимски

3+1

6

Писање правних аката и
правно истраживање

зимски

1+1

4

Право локалне самоуправе

зимски

2+0

4

Упоредно уставно право

зимски

3+0

6

Модул: Европско право
Међународно право
људских права

летњи

2+0

4

Европски суд за људска
права

летњи

2+1

6

Међународне организације
и институционално право
Европске уније

летњи

2+1

6

Европско кривично
законодавство

летњи

2+0

4

Модул: Међународно привредноправни модул
Привредно право ЕУ

летњи

2+0

4

Принципи економике и
економска методологија

летњи

2+0

4

Међународне организације
и институционално право
Европске уније

летњи

2+1

6

Међународна продаја робе

летњи

2+1

6

Мастер рад

20

Укупно ЕСПБ

60

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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МАСТЕР У ОБЛАСТИ ПРАВА ДЕТЕТА
Студије организују ПФ УУ и Центар за
права детета у сарадњи са Мрежом европских универзитета који организују мастер
студије у области права детета – European
Network of Masters in Children’s Rights –
ENMCR.
Право уписа имају дипломирани правници. По окончаним студијама се стиче
звање мастер правник у области права детета. Студије се вреднују са 60 ЕСП бодова
у складу са Болоњском декларацијом. Студије трају 1 годину (два семестра), а настав
а је прилагођена запосленима. Укупно је 600
сати активне наставе.
Предмет

Семестар

Број часова
предавања и
вежби недељно

ЕСПБ

Обавезни предмети
Детињство у савременом
друштву

зимски

2+2

8

Методе и технике
истраживања детињства и
права детета

зимски

2+2

8

Права детета

зимски

3+2

10

Изборни предмети (бирају се 2)
Малолетничко правосуђе

летњи

2+2

7

Насиље над децом и
експлоатација

летњи

2+1

7

Права детета и
међународно право

летњи

2+2

7

Забрана дискриминације

летњи

2+1

7
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Завршни рад

20

Укупно ЕСПБ

60
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Могућности за запослење и области рада за оне који са успехом
заврше мастер:
• Правосуђе, републичка и покрајинска управа и локална самоуправа
• Адвокатура
• Организације које се баве људским правима, правима детета
и пружањем помоћи деци
• Међународне владине и невладине организације
• Истраживања и пракса везана права детета
• Међународна сарадња
• Факултети и институти
• Омбудсман и омбудсман за права детета
• Медији
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
Специјалистичке академске студије трају једну школску годину –
2 семестра. По завршетку студија стиче се академски назив: специјалиста правник са означењем смера, а студије се вреднују са 60 ЕСП
бодова у складу са Болоњском декларацијом.
Сврха овог студијског програма је да омогући студентима да се
оспособе за развој и примену научних и стручних достигнућа из области права, праксе и примене научних и доктринарних достигнућа,
а нарочито за практичан рад из области које су изучаване током специјалистичких студија. Факултет организује специјалистичке студије
у два модула – јавно бележништво и медицинско право.
Одређени број предмета заједнички је за оба модула. Изучавање ових предмета даје студентима неопходну теоријско-методолошку основу за писање специјалистичког рада, као и чврсту основу
знања из области људских права, која је од изузетног значаја у теорији и пракси модерног права. Модули у оквиру студијског програма
су одређени тако да омогућавају усмеравање у изучавању две групе
предмета за којима постоји нарочито изражена друштвена потреба
– јавно бележништво и медицинко право. У оквиру сваког модула
понуђена су по три предмета. Студенти су такође обавезни да током студија израде завршни специјалистички рад. Као и на мастер
студијама, заједнички предмети се изучавају у зимском семестру, а
изборни у летњем, а настава се састоји од предавања и вежби.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И
ВЕЖБИ НЕДЕЉНО

ЕСПБ

Заједнички предмети
Методологија правних и
друштвених наука

зимски

2+1

6

Писање правних аката и
правно истраживање

зимски

1+1

4

Људска права

зимски

2+1

7

Јавно бележништво
Јавно бележничко право

летњи

2+2

7

Јавно бележничко право и
ванпарнични поступак

летњи

2+2

7

Јавно бележничко право и
извршни поступак

летњи

2+2

7

Медицинско право
Основи медицинског
права

летњи

2+2

7

Право и етика у
биомедицини

летњи

2+2

7

Права пацијента

летњи

2+2

7

Специјалистички рад

22

Укупно ЕСПБ

60

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Настава на докторским студијама траје 6 семестара. Студије се
вреднују са 180 ЕСП бодова у складу са Болоњском декларацијом.
Окончањем свих наставних обавеза и одбраном докторске дисертације се стиче право на промоцију у научни степен доктора наука.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТАР

Број часова предавања и студијског
истраживачког
рада недељно

ЕСПБ

I ГОДИНА
Теорија права

зимски

7+3

18

Семинарски рад 1

зимски

0+4

5

Припрема пројекта
докторске дисертације

зимски

0+13

-

Теорија уставног права

летњи

6+3

17

Одбрана пројекта
докторске дисертације

летњи

-

15

Семинарски рад 2

летњи

0+4

5

II ГОДИНА
Теорија приватног права

зимски

6+4

18

Изборни предмет 1

зимски

6+3

17

Научни чланак 1

зимски

0+7

5

Изборни предмет 2

летњи

5+2

15

Научни чланак 2

летњи

0+7

5

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско парнично
процесно право са извршним процесним правом

зимски

6+3

17

Кривично процесно право

зимски

6+3

17

Казнено право и
транснационални
криминалитет

летњи

5+2

15

Еколошко право

летњи

5+1

15

зимски

0+13

-

летњи

0+27

-

-

-

60

III ГОДИНА
Подношење извештаја
о изради докторске
дисертације
Подношење прве верзије
докторске дисертације
Докторска дисертација

Укупно ЕСПБ
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Пријава докторске дисертације „по старом програму“
До септембра 2016. године, лица која су стекла научни степен
магистра правних наука могу да одбране докторску дисертацију, без
похађања докторских студија по новом студијском програму. Детаљније на стр. 27.

Академски календар
Академска година подељена је на два семестра: зимски и летњи
семестар. Свако од семестара траје 15 недеља. Настава (предавања)
у зимском семестру почиње по правилу 1. октобра, а вежбе месец
дана касније.
Летњи семестар почиње по правилу 16. фебруара. Вежбе за
једносеместарске предмете почињу петнаестак дана након почетка
предавања, а за двосеместарске истовремено са почетком предавања. Летњи семестар траје до краја маја.
НЕРАДНИ ДАНИ
Факултет не ради у дане викенда и државних празника и то:
• 1. и 2. јануар (Нова Година)
• 7. јануар (Божић)
• 15 и 16. фебруар (Дан државности Србије)
• Ускршњи празници
• 1. и 2. мај (Празник рада)
• 11 новембар (Дан примирја у Првом светском рату)

Провера знања и оцењивање
ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Присуство на настави и вежбама је обавезно и представља
услов за оверу семестра. Оверава се и зимски и летњи семестар.
Студенти се могу ослободити од предиспитних обавеза у целости
или делимично, за све време трајања наставе или за одређени период ако су стално запослени, због болести или из другог оправданог разлога. Молба за ослобађање од обавезног похађања наставе
и вежби, заједно са потврдом о сталном запослењу, односно другим документом који доказује разлог за ослобођење се подноси Студентској служби.
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Студенти на крају предавања
из Међународног кривичног права

Часови вежби на Факултету
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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ИСПИТНИ РОКОВИ
Јануарско-фебруарски: од средине јануара до средине фебруара
Априлски: траје десетак дана; почиње средином априла
Јунски: почиње прве недеље јуна, а завршава се
крајем јуна
Септембарски: почиње крајем августа и завршава се средином септембра
Септембарски 2: почиње у трећој недељи септембра и
траје седам дана.
Октобарски: почиње крајем септембра и завршава се
око 10. октобра.
ИСПИТИ
Пријављивање испита
Студенти/киње који студирају по Болоњској декларацији не
пријављују испите.
Остали/е студенти/киње пријављују испите у за то утврђеним
периодима о којима се благовремено информишу на огласној табли
и веб страници факултета. Испити се не могу пријавити ако на време
нису испуњене уговорене финансијске обавезе.
Полагање испита
У школској години, тј. закључно са испитним роком „октобар 2“,
исти испит студент може полагати укупно 3 пута. Испит који не положи до краја школске године, тј. закључно са испитним роком „октобар 2“, студент је обавезан да слуша поново као и да испуни предвиђене предиспитне обавезе.
Испити на факултету су по правилу усмени, а могу бити и писмени.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). На усменом испиту одговара се на најмање
три, а највише пет питања. Студент има право на приговор на оцену
добијену на испиту, о којем одлучује декан, као и на полагање испита пред комисијом након три неуспела полагања.
Факултет посвећује велику пажњу обезбеђивању регуларности
испита и свако кршење реда на испиту се строго кажњава.
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Н АС ТА В Н И Ц И, С А РА Д Н И Ц И,
ГО С Т УЈ У Ћ И П Р О Ф ЕС О Р И
Наставници

Проф. др Срећко Косановић

Проф. др Драгана КнежићПоповић
Проф. др Душан Врањанац
Проф. др Катарина Дамњановић
Проф. др Виолета Беширевић
Проф. др Горан Кроња
Проф. др Соња Бунчић
Проф. др Катарина Иванчевић
Проф. др Невена ВучковићШаховић
Проф. др Весна Петровић
Др Драган Прља
Доц. др Јелена Јеринић
Доц. др Горан Свилановић
Доц. др Моника Милошевић
Доц. др Саша Гајин
Доц. др Весна Алексић
Доц. др Татјана Папић

Проф. др Јелена Волић Хелбуш

Доц. др Марио Рељановић

Проф. др dr h.c. Владимир
Водинелић
Проф. др emeritus Момчило
Грубач
Проф. др Весна Ракић
Водинелић
Проф. др Драгољуб Поповић
Проф. др Небојша Шаркић
Проф. др Душан Китић
Проф. др Богољуб
Милосављевић
Проф. др Златко Стефановић
Проф. др Слађана Јовановић
Проф. др Наташа Мрвић
Петровић
Проф. др Александра Чавошки

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Сарадници

Доц. др Ана Кнежевић Бојовић

мр Весна Живковић

др Јелена Симић

мр Игор Солдатовић

мр Јелена Арсић

мр Бојан Станивук

мр Зорана Костић

Будимир Д. Лончар

мр Катарина Јовичић

Милош Милошевић

мр Владимир Марић

Драгана Мирчић

мр Ива Рушкуц

Слободан Вукадиновић
Мирослав Бојовић

Гостујући професори
У циљу преношења студентима искустава и нормативних решења
из упоредног и међународног права, у оквиру редовне сарадње са
научним и образовним институцијама из иностранства, на факултету се организују предавања гостујућих професора, као и семинари
посвећени актуелним темама из области права. Да би се побољшала
знања о примени права у наставу се укључују судије, адвокати, јавни
тужиоци и остали стручњаци.
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ДОМАЋИ ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Част нам је да на нашем факултету, сада у својству гостујућих предавача, предају наши ранији професори, неки од највећих стручњака
у својим областима права:
Проф. др Добросав Митровић
Проф. др Зоран Ивошевић
Проф. emeritus др Момчило Грубач
Проф. др Јаков Радишић
Проф. др Мирјана Тодоровић

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Статус сталног гостујућег наставника на Правном факултету УУ
су стекли: проф. др Filippo Ranieri (Universität des Saarlandes, Немачка), проф. др Michael Martinek (Universität des Saarlandes, Немачка),
проф. др Achim Rogmann (Fachhochscule Braunschweig/Wolfenbüttel,
Немачка), проф. др Михајло Дика (Правни факултет Универзитета у
Загребу, Хрватска), проф. др Шиме Ивањко (Правни факултет Универзитета у Марибору, Словенија), др Томас Маyер, директор канцеларије Немачке организација за техничку сарадњу (GTZ) у Београду.
Гостујућа предавања су одржали многи други истакнути стручњаци из иностранства укључујући: dr h.c. Marcus Lutter (Universität
Bonn), академик проф. др Тибор Варади (Emory University, САД, Централноевропски Универзитет, Мађарска), проф. др Thomas H. Speedy
Rice (Spokane School of Law, САД), проф. др Herwig Roggemann (Freie
Universität Berlin, Немачка), проф. др Andreas Zimmermann (University
of Kiel, Немачка), Stefan Messmann (CEU, Мађарска).
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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У П И С И Ш КОЛ А Р И Н А
Упис на основне студије
УСЛОВИ
Право уписа на основне академске студије има лице које:
• је завршило средњу школу у четворогодишњем трајању у Србији,
• познаје српски језик, и
• оствари минимум бодова на тесту за проверу опште информисаности и склоности праву.
Под истим условима право уписа има и лице које је завршило
одговарајућу школу у иностранству, ако је претходно нострификовало одговарајућу исправу.
РАНГИРАЊЕ
Факултет врши упис 200 студената у прву годину основних студија.
Редосле кандидата се утврђује на основу:
• општег успеха у средњем образовању, и
• резултата остварених на тесту за проверу опште информисаности и склоности праву.
Пример теста се налази на стр. 64 овог информатора.
Максималан број бодова који се може остварити на основу успеха из средње школе је 40. Израчунава се тако што се сабере успех
из све четири године средње школе и помножи са 2.
На тесту провере опште информисаности и склоности праву се
може остварити највише 60 бодова. За упис је неопходно остварити
најмање 20 бодова на овом тесту.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ, РЕЗУЛТАТИ
Пријављивање на конкурс за упис у прву годину студија се врши
у јуну месецу актуелне године (тачни датуми биће објављени на
сајту факултета).
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Полагање теста опште информисаности и склоности праву се
обавља прве недеље јула актуелне године.
Редослед кандидата се објављује најкасније 2 дана након полагања теста, а упис примљених кандидата се врши друге и треће
недеље јула.
Кандидат који је конкурисао има право жалбе на утврђени редослед кадидата. Жалба се подноси декану у писаном облику најкасније 3 дана након објављивања редоследа.
Ако након овог уписа остане слободних места, Факултет организује други уписни рок пре почетка школске године.
ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС
Приликом пријаве за упис, потребно је донети:
• оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној
средњој школи,
• сведочанства сва четири разреда средње школе,
• извод из матичне књиге рођених,
• две фотографије.
Пријава за упис се подноси Студентској служби Факултета.
ШКОЛАРИНА
Школарина за основне студије износи 2000 евра годишње, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате.
У цену школарине су урачунати уџбеници
и пријава испита у редовним роковима
за пријаву.
Приликом уписа се уплаћује 30% школарине, а преостали износ
се може плаћати у 10 месечних рата (од августа до маја наредне године). За плаћање одједном одобрава се попуст од 10%.
Брат или сестра већ уписаног студента има 30% попуста на износ школарине током свог времена школовања.
Школарина за поновни упис године износи 50% од уговорене
цене школарине.
• пријава на конкурс се наплаћује по званичном ценовнику Факултета,
• упис (индекс, сви обрасци, осигурање) се наплаћује по званичном ценовнику Факултета.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Упис на мастер студије
УСЛОВИ УПИСА
Право уписа на мастер студије има лице које:
• има најмање 240 ЕСП бодова остварених на претходним академским студијама права у земљи или иностранству, и
• говори српски језик.
Право уписа имају и лица која су:
• завршила студије по старом програму на правном факултету
и стекла звање дипломирани правник, а која говоре српски
језик, односно
• завршила правни факултет у иностранству, након нострификације дипломе стечене на основним академским студијама.
ШКОЛАРИНА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ
Школарина за мастер студије износи 2.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Ако се студент определи за плаћање школарине одједном,
одобрава се попуст од 10%, а ако се определи за плаћање у ратама, приликом уписа уплаћује 30% школарине, а преостали износ се
може плаћати у 7 месечних рата.

Упис на специјалистичке студије
УСЛОВИ
Право уписа има лице које је:
• завршило студије на правном факултету и стекло звање дипломирани правник, или
• завршило мастер студије и стекло звање мастер правник.
У мултидисциплинарним областима, право уписа има и лице
које је завршило студије у Републици Србији, односно студије у иностранству, а чија је диплома нострификована. Врсту студија која се
мора завршити да би се стекло право на упис одређене мултидисциплинарне области специјалистичких студија, као и остале услове за
упис одређује Наставно-научно веће ПФ УУ сваке школске године.
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ШКОЛАРИНА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
Школарина износи 2.000 евра у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате.
Ако се студент определи за плаћање школарине одједном,
одобрава се попуст од 10%, а ако се определи за плаћање у ратама, приликом уписа уплаћује 30% школарине, а преостали износ се
може плаћати у 7 месечних рата.

Упис на докторске студије
УСЛОВИ
Право уписа на докторске студије имају лица која су:
• претходно остварила обим студија од најмање 300 ЕСП бодова
на основним академским и дипломским академским (мастер)
студијама из области права, односно
• лица којима је, у складу са Законом о високом образовању или
прописима државе у којој су стекли назив дипломирани правник, признат назив дипломирани правник – мастер, као и
• лица која су стекла назив мастер правних наука по иностраним прописима, пошто се изврши признавање (нострификација) иностране дипломе.
Редослед кандидата се утврђује на основу успеха постигнутог на
претходним студијама.
ШКОЛАРИНА ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Школарина за свих 6 семестара износи 6000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Школарина се плаћа у годишњем износу од по 2000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Ако се студент определи за плаћање годишње школарине одједном, одобрава се попуст од 10%, а ако се определи за плаћање у
ратама, приликом уписа уплаћује 30% годишње школарине, а преостали износ се може плаћати у 7 месечних рата.
ПРИЈАВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ
ИЗ 1998. ГОДИНЕ.
По старом закону, право на пријаву докторске дисертације (без
похађања трогодишњих докторских студија) из области правних наука имају лица која су стекла академски назив магистра правних или
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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друштвених наука. Пријава и одбрана докторске дисертације износи 3000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на
дан уплате.

Прелазак са других факултета
Факултет одобрава и прелазе са других сродних факултета на све
студијске програме.
Тим студентима се признају испити које су положили на другом
факултету, а који су у складу са студијским програмима Правног факултета УУ. Студент/киња се уписује на ону годину студија за коју испуњава услове по правилима Правног факултета УУ:
ПРЕЛАЗАК АПСОЛВЕНАТА СА ДРУГИХ СРОДНИХ ФАКУЛТЕТА
Студенти/киње са других правних факултета могу се уписати као
апсолвенти под следећим условима:
• Апсолвенти којима на факултету са којега прелазе још није истекао апсолвентски стаж од шест месеци, уплаћују износ од
четвртине школарине за једну годину студија на ПФ УУ, с тим
што у року од шест месеци од уписа нису дужни да врше уплату за пријављивање испита.
• Апсолвенти којима је на факултету са којега прелазе истекао
апсолвентски стаж од шест месеци, уплаћују износ од четвртине школарине за једну годину студија на ПФ УУ, с тим што сносе трошкове пријављивања испита у време редовног пријављивања по правилима Факултета.
• Обе категорије апсолвената немају право на бесплатне уџбенике.
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П РА ВА И ДУ Ж Н О С Т И
С Т УД Е Н АТА
Права студената
Студенти имају право на:
• упис, под условима одређеним законом и статутом Факултета
• квалитетно образовање
• непристрасно оцењивање
• благовремено, потпуно и истинито информисање о свему од
значаја за студирање, оцењивање, упис, учешће у одлучивању
на Факултету и Универзитету
• учествовање у доношењу одлука
• самоорганизовање
• изражавање свог мишљења, става и метода
• равноправност у погледу квалитета студија
• различитост и на заштиту од дискриминације
• да бирају и буду бирани у студентски парламент и у друге органе Факултета и
• уживање и заштиту осталих права која проистичу из статуса
студента, предвиђена Уставом, заком и Статутом.
Ако сматра да је Факултет повредио неко од ових права, студент/
киња има право на обраћање надлежном органу Факултета.

Дужности студената
Студенти су дужни да:
• испуњавају наставне и испитне обавезе
• поштују Устав, закон и опште акте Факултета и Универзитета
• поштује права других студената, као и запослених на Факултету
• испуњавају остале обавезе одређене законом и Статутом

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА
Студент/киња може писмено затражити мировање права и обавеза студента у случају: теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења војног рока, неге
детета старог до годину дана, одржавања трудноће, припремања
за учешће на такмичењу националног или међународног значаја,
припремања и учешћа на стручним семинарима, саветовањима или
другим облицима усавршавања знања од националног или међународног значаја и из других оправданих разлога. О мировању права и
обавеза студената одлучује секретар Факултета.
Студент коме права мирују нема право да полаже испите осим у
случају породиљског одсуства и одсуства ради неге детета до годину
дана, одржавања трудноће, као и одслужења војног рока. Студент
коме права мирују није дужан да за то време плаћа школарину, а
плаћена школарина важи за наставне активности после мировања,
за време колико је мировање трајало.
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П Р О С ТО Р И О П Р Е М А
Локација и простор
Факултет се налази на Новом Београду, у Улици Гоце Делчева
број 36.

Зграда
Факултета

Мапа
ближе околине

Мапа
шире околине
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Факултет располаже са преко 1500 квадратних метара простора,
чиме задовољава стандарде за акредитацију по важећим прописима.

ГДЕ СЕ ШТА НАЛАЗИ?
Учионице и сале:
Библиотека:
Скриптарница:
Студентски клуб:
Компјутерска учионица:
Деканат:
Секретаријат:
Општа служба:

I спрат
I спрат
I спрат
I спрат
II спрат
II спрат
II спрат
II спрат

Сале и учионице
Настава се одржава у новим, модерним учионицама и салама
опремљеним савременом техником за видео и Power Point презентације.
Настава на основним студијама се одржава у двема салама (са
200 и 80 места) и четири учионице (са по 55 места).
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Велика сала

Библиотека и читаоница

Студенти имају на располагању библиотеку која броји преко
9.000 наслова и читаоницу са 60 места за учење.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Читаоница

Од самог почетка рада, Библиотека је конципирана тако да
својим корисницима пружа ниво услуга највишег квалитета. Електронски каталог је формиран у сарадњи са Народном библиотеком
Србије и налази се на интернет адреси библиотеке. Ово је једина
факултетска библиотека у Републици Србији чији корисници имају
привилегију аутоматизоване позајмице библиотечке грађе.
У Библиотеци се редовно одржава обука за претраживање библиотечког фонда (програм COBISS) – сваког четвртка, са почетком у
13.00 часова у просторијама библиотеке.
Библиотека поседује богат фонд стручне литературе. Нарочито смо поносни на квалитет и количину страних правних књига које
континуирано прибављамо захваљујући, пре свега, сарадњи са Немачком организацијом за техничку сарадњу (GTZ). Такође сарађујемо са академским и правосудним институцијама у Швајцарској, Великој Британији, САД и међународним организацијама као што је
UNCITRAL.
Редовно се објављује билтен библиотеке, са информацијама о
новим насловима који су на располагању. Билтен је доступан на интернет презентацији Факултета.
Радно време Библиотеке за студенте и запослене на Факултету
Понедељак-петак 9.00–20.00
Субота 11.00–17.00
За остале кориснике Библиотеке 9.00–16.00
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Компјутерска учионица
Компјутерска учионица са 30 места је опремљена рачунарима
на којима су инсталиране Office апликације, „Параграф нет“ и онлајн интернет. Компјутерска учионица је доступна
студентима сваким радним
даном.
За одржавање компјутерске учионице задужен је
Марко Гудељ
Радно време компјутерске учионице је од 9 до
17 часова.
Компјутерска учионица

Скриптарница
У скриптарници Факултета, студенти/киње могу преузети уџбенике, скрипте, испитна питања и други наставни материјал
У скриптарници раде: Александар Аризановић, Марко Барјактаревић и Марко Вртача.
Радно време скриптарнице је од 8 до 19 часова.
Радно време за рад са студентима/кињама је од 11 до 15 часова.

Студентски клуб
На I спрату се налази
студентски клуб у коме студенти, у пријатној атмосфери, могу проводити време
између предавања и других
активности.
Радно време Клуба је
од 8.30 до 18.00.

Студентски клуб
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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О Р ГА Н И И У П РА ВА ФА К УЛ Т Е ТА
Органи факултета
Органи Факултета су:
– Савет
– Декан
– Наставно-научно веће
– Секретар Факултета
Савет Факултета је орган управљања. Има 17 чланова, бираних
на 3 године, од којих су 11 представници Факултета, 3 представници
оснивача, а 3 представници студената.
Савет Факултета, између осталог, доноси статут, бира и разрешава декана, доноси финансијски план Факултета, доноси одлуку о
висини школарине, доноси општи акт о дисциплинској одговорности
студената.
Декан Факултета је орган пословођења. Бира се из реда наставника на период од 3 године.
Нека од најважнијих послова декана су да: заступа Факултет;
предлаже доношење аката Савету, Наставно-научном већу и другим
органима Факултета, организује и руководи радом служби Факултета;
одлучује о распоређивању запослених; стара се о законитости рада
Факултета и врши друге послове предвиђене статутом Факултета.
Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници, истраживачи и сарадници Факултета и представници студената. Веће усваја
студијске програме, предлаже Савету висину школарине, одлучује и
предлаже декану доношење одлука о предлозима студената у вези
са студирањем и врши и друге послове предвиђене статутом Факултета.

Управа ФАКУЛТЕТА – ко је ко?
ДЕКАН И ПРОДЕКАНИЦЕ
в.д. декана:
Продеканица за наставу:
Продеканица за науку и финансије:
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доц. др Моника Милошевић
проф. др Слађана Јовановић
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СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Драгана Марјановић
Данијела Јокић
Биљана Рогановић
Јелена Радојчевић
Студентску службу контактирати за: пријаву испита, оверу семестра, упис/испис, упис године, молбе за ослобађање од предиспитних обавеза, признавање испита, прелаз са сродних факултета, издавање различитих уверења и потврда, дупликате јавних исправа.
Радно време Студентске службе је од 8 до 17 часова.
Радно време са студентима на шалтеру је од 11 до 15 часова.
СЕКРЕТАРИЈАТ
Секретарка Факулета:
Менаџер Факултета:
Секретарица декана:
Техничка секретарица:
Секретар постдипломских студија:

Јелена Лончар
Горан Ћелић
Данијела Биочанин
Драгана Ковачевић
Урош Јовановић

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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И Н Ф О Р М И С А Њ Е С Т УД Е Н АТА
Огласна табла
Све информације које се односе на наставу, испите, професоре
и остала питања везана за наставу објављују се на огласној табли факултета која се налази на I спрату, поред Велике сале. На огласној
табли се могу наћи и информације о активностима Студентског парламента, спортско-рекреативним активностима, конкурси за такмичења, семинаре итд.

Интернет презентација
Интернет презентација Факултета на адреси www.pravnifakultet.rs
садржи детаљне информације о факултету, студијским програмима,
предметима, условима студирања, условима уписа, похађања наставе и наставним активностима, и сл.
Такође, на веб сајт се постављају све информације о настави, испитима и сл. које се постављају на огласну таблу Факултета. Факултет
жели да охрабри студенте да што више користе интернет у циљу
информисања о настави, испитима и другим активностима на Факултету.
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С Т УД Е Н ТС К И П А РЛ А М Е Н Т
Студентски парламент је тело сачињено од студената које заступа интересе Факултета у односу на органе и управу Факултета. Има
30 чланова које бирају сами студенти, на мандат од годину дана.
Студентски парламент има председника и заменика председника.
Такође, Студентски парламент бира студента продекана.

Учешће у раду органа Факултета
Представници студената учествују у раду Наставно-научног већа
и Савета Факултета.
Студентски парламент разматра питања од значаја за извођење
наставе на факултету и даје предлоге органима факултета у односу
на организацију наставе, утврђује ставове које ће представници студената заступати у органима факултета и поставља питања органима
факултета.

Активности студентског парламента
Студентски парламент организује или учествује у организацији
разних ваннаставних активности као што су: спортске активности, трибине, екскурзије и сл.
Посебно смо поносни на хуманитарним активностима које
студенти/киње ПФ УУ
редовно
организују.
Овде помињемо акцију „Постани и ти Деда
Мраз“ организовану у
децембру 2007. године
и децембру 2009. године, у којој су прикупљена значајна средства за
Додела новогодишњих пакетића у Сремчици
новогодишње пакетиће
и опрему за Дом за децу и омладину ометену у развоју у Сремчици. Слична акција организована је у мају 2008. године у сарадњи са
Центром за немачке студије Факултета, када је организована аукција
слика коју су припремили и чији су аутори студенти нашег Факултета.
Канцеларија Студентског парламента се налази на I спрату.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион

| 39

О С ТА Л Е С Т УД Е Н ТС К Е О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
На Факултету поред Студентског парламента постоје још и Студентска унија и ELSA.

А Л У М Н И О Р ГА Н И З А Ц И ЈА И Р ОД И Т ЕЉ И
Факултет настоји да остане у контакту са својим бившим студентима и студенткињама, помаже им у проналажењу посла, прати
њихов професионални развој. Алумнисти се редовно обавештавају
о актуелностима на Факултету и активностима и догађајима које Факултет организује. Врата Факултета су увек отворена за иницијативе
алумниста.
Такође, Факултет је са задовољством позвао на сарадњу и родитеље студената, који су по струци правници, да на веб-сајту Факултета објаве своје стручне радове. Радови се шаљу на rec.roditelja@
pravnifakultet.rs
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С Т И П Е Н Д И Ј Е И Н А Г РА Д Е
Награда за најбоље студенте треће и четврте
године основних студија
Студент са најбољим успехом на крају школске године ослобађа
се од плаћања школарине за следећу школску годину, а за следећа
два најбоља студента плаћање се умањује за 50%.

Додела диплома 2010. године

Студенткиња/студент
генерације
Сваке године у децембру месецу Факултет организује свечану
доделу диплома студентима који
су окончали студије. Том приликом Факултет најбољем студенту/
кињи уручује вредну награду. Последње четири године то је био
лап-топ рачунар.
Додела диплота 2009. године

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Фонд „Марко Миловић“ и такмичење за
најбољи рад из Саобраћајног права
Наставно-научно веће ПФ УУ је, у знак сећања на трагично преминулог студента Факултета, основало Фонд „Марко Миловић“. У
оквиру овог се награђује најбољи рад студената ПФ УУ из области
Саобраћајног права.

Фонд „Марко Кецман“ и такмичење за
најбољи рад из области Људских права
Наставно-научно веће ПФ УУ је, у знак сећања на преминулог студента Факултета, основало Фонд „Марко Кецман“. У оквиру овог Фонда награђује се студент који се највише истакао у области Људских
права.
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ТА К М И Ч Е Њ А ,
С Т Р У Ч Н И С К У П О В И, Л Е Т Њ Е Ш КОЛ Е
Правни факултет УУ подстиче студенте да учествују на стручним
скуповима у земљи и иностранству, као и на домаћим и страним
такмичењима на којима су до сада постигли завидне резултате.

Philip C. Jessup Moot Court такмичење
Тим Правног факултета УУ је четири године за редом победник
националног такмичења Jessup Moot Court – такмичења у симулацији суђења пред Међународним судом правде. Тим Факултета је на
такмичењу побеђивао како у апсолутном погледу, тако и у погледу
писаних поднесака. На такмичењу су, поред екипе ПФ УУ, учествовале и екипе правних факултета Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду.
Такође, нашим студентима су
сваке године додељиване и награде за најбоље говорнике.
Тим ПФ УУБ на такмичењу 2010.

Наши студенти са
колегама на светском
Jessup Moot Court
такмичењу

На светском такмичењу, тимови ПФ УУ су 2007. и 2008. године
оствариле веома добре резултате – 2008. године су били на 10. месту
(од 105 екипа) у писменом делу такмичења и освојили 3 места међу
првих 100 говорника на такмичењу (од 4000 такмичара).
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион

| 43

Симулација суђења пред европским судом правде
На регионалном такмичењу у симулацији суђења пред Европским судом за људска права у Стразбуру, на којем је учествовало 10
правних факултета из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и
Србије, клуб Правног факултета УУ „Јован Стерија Поповић“ је освојио је прво место у писменом, и треће место у усменом делу
такмичења.

Скупови и летње школе
Факултет жели да стимулише студенте/киње да у току студирања
учествују на стручним скуповима и летњим школама – у Србији и у
иностранству – и помаже им у проналажењу прилика за то. На огласној табли и веб-сајту Факултета се редовно објављују конкурси за
семинаре, летње школе и сл.
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П РА В Н Е К Л И Н И К Е
У циљу промовисања нових могућности за стицање практичних
знања студената/киња, у току 2007. године, Факултет је уз подршку
Америчког удружења правника (ABA/CEELI), започео увођење првог
курса Правне клинике за породично право. Обука студената усмерена је на стицање практичних правних вештина у области развода
брака, вршења родитељског права, насиља у породици, продужења
родитељског права, извршења судских одлука и породичне медијације, применом интерактивних наставних метода које, између осталог, обухватају правне анализе случајева из праксе, писање правних
поднесака, симулације, а воде је судије Вишег суда у Београду, Врховног Касационог и Првог Основног суда у Београду. Део обуке обухвата и учење вештина комуникације и интервјуисања клијената коју
води психолог.
Након неколико година постојања и рада, Клиника за породично
право наставља да завређује изузетну заинтересованост студената,
као и подршку наших еминентних правних стручњака који радо сарађују са Правном клиником, како у оквиру програма обуке, тако и
у сегментима рада Правне клинике са грађанима којима је потребна
правна помоћ.
Пријем клијената организован је сваког уторка у времену од
17:00-18:30h.
Рад правне клинике организује и координише мр Јелена Арсић
уз помоћ продекана.
Правна клиника за радно право
У школској 2009/2010 години организована је обука прве генерације студената Клинике за радно право. Наставно-научно веће
Правног факултета Универзитета Унион усвојило је у септембру 2010.
године Наставни план и програм Правне клинике за радно право.
Обука нове, друге генерације студената/киња започела је у новембру 2010. године, у складу са Наставним планом и програмом
Правне клинике, а пружање услуга бесплатне правне помоћи почело је од октобра 2010. године. Десет обучених студената/киња прве
генерације Правне клинике пружа је бесплатну правну помоћ под
супервизијом адвоката Бојана Вукасовића и доцента Мариа Рељановића. Пријем клијената/киња организован је сваког четвртка у времену од 17:00-18:30h.
Рад правне клинике организује и координише доц. др Марио
Рељановић уз помоћ продекана.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Мрежа универзитетских правних клиника и активности ОЕБС-а
У школској 2010/2011. години настављена је сарадња са канцеларијом ОЕБС-а у оквиру програма подршке Мрежи универзитетских
правних клиника. У Мрежу универзитетских правних клиника поред
Клинике за породично право сада је укључена и Клиника за радно
право нашег факултета, па су руководиоци, поједини предавачи,
као и студенти/ткиње обе Правне клинике ПФУУ учествовали на неколико семинара/радионица и састанака које је организовао ОЕБС,
дајући тако свој допринос раду Мреже.

С Т УД Е Н ТС К А П РА КС А
Факултет Сваке године организује студентску праксу у Основном и Вишем суду у Београду. Ова пракса је предвиђена за студенте
III и IV године који слушају Грађанско процесно право и Кривично
процесно право. За време праксе студенти прате суђења, обављају
одређене задатке које су им судије дају и слушају организована предавања од стране судија.
Програм праксе обухвата: обилазак суда и упознавање са организацијом и судском администрацијом; присуство суђењима у кривичном и парничном поступку; анализу случајева са суђења са судијама
и предавања судија на тему судских поступака из угла судске праксе.
У оквиру студентске праксе 2010/11 студенти су посетили земљишно-књижно одељење Првог Основног суда у Београду као и катастар
непокретности, као део вежби из предмета Својинско право. Организована је и пракса у Градском јавном правобранилаштву за 21 студента.
Поред тога, четири студента су ангажована као волонтери у правобранилаштву, а исто толико се налази на волонтирању у Прекршајном суду.
Факултет је лета 2011. године организовао летњу праксу у адвокатској канцеларији за студенте четврте године.
ПОСЕТЕ ЗАТВОРИМА
Факултет је у другом семестру школске 2010/2011. године организовао посете казнено-поправним заводима. Студенти су имали
прилике да посете Окружни затвор у Београду и специјалну затворску болницу, казнено поправни завод у Падинској Скели, Пожаревцу
и Сремској Митровици. У оквиру овог пројекта, затворе је посетило
75 студената/киња.
Координаторка студентске праксе је
проф. др Слађана Јовановић
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Посета Продуктној берзи у Новом Саду
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Б ЕС Е Д Н И Ш Т В О
На Факултету се од 2007. године организују припремна настава
и такмичење у беседништву. Припремна настава траје 9 недеља, а
након ње следи такмичење у три категорије.
Основна сврха овог овог курса је да попуни празнину коју редовни школски програми остављају у говорничком умећу и у говорном
изражавању уопште, које је кључно за професију правника. У модерном друштву, у условима демократског такмичења, у којем је говор
пресудан посредник, говорничка је моћ прворазредни услов за досезање високог угледа и места у друштву. Јер, изнети речито своје
ставове и програме, придобити аудиторијум за неку идеју, умети
надговорити противника у дебати, употребити праве речи критике
оних који су на власти, бранити речима права свог брањеника – све
то захтева познавање реторике.
На XX фестивалу Sirmium lux verbi – Светлост речи, учествовали
су студенти нашег Факултета. По одлуци Беседничког судијског већа
наши студенти су освојили следеће награде:
– У категорији Ауторска беседа III награду је освојио Душан Димитријевић.
– У категорији Импровизација I награду је освојила Круна Живановић, а III награду Милица Микља.

Такмичење у беседништву – додела награда
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Е КС К У Р З И Ј Е И С П О Р Т
У сарадњи са туристичким агенцијама студенти ПФУУ сваке године организују екскурзије прилагођене студентима.
Апсолвентске екскурзије обухватале су обилазак градова Италије, Француске и Шпаније, где су студенти кроз дружење и забаву
имали прилике да се упознају са историјом и културом најлепших
градова на Медитерану.

Стручне екскурзије
Осим апсолвентских екскурзија, Факултет организује стручне
екскурзије, као што је нпр. посета европским институцијама.
На овој екскурзији 40 наших студената имало је прилике да се
боље упозна и да више научи о институцијама Европске уније и Савета Европе. Посетили су Европски суд за људска права, Европски
ревизорски суд, Савет министара, Европски суд правде, Европски
економски комитет.

Посета Савету Европе, Стразбур
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Спорт
На Правном факултету Универзитета Унион у Београду је 2003.
године основана канцеларија за спорт и рекреацију која води рачуна
о здрављу и слободном времену студената кроз организовање разних спортско- рекреативних активности. Канцеларија организује активности и помаже студентима који желе активно или рекреативно
да се баве спортом, да на што квалитетнији начин искористе своје
слободно време.
План и програм спортско-рекреативних активности је осмишљен
тако да произлази из потреба и интересовања студената.
Од 2003. године студенти представљају Факултет на разним
спортским такмичењима и манифестацијама, које организује Универзитетски спортски савез Београда као што су Универзитетска лига
БУ, Куп БУ, Правнијада; Менаџеријада и сл., затим манифестафија
Београд спорт фест, Београдски маратон итд. Поред студената који
учествују у такмичарским екипама, многи се рекреативно баве спортом.
Оваквом организацијом спортско-рекреативних активности, Факултет, поред тога што води рачуна о здрављу својих студената, жели
да очува здрав спортски дух и омогући им да се кроз спорт друже и
упознају што више људи.
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Студенти који желе да се укључе у неку од спортских екипа или
да се рекреативно баве спортом могу да се пријаве секретарици декана Данијели Биочанин.
Успеси наших студенаткиња и студената на спортским такмичењима:
• кошаркашка екипа освојила II место у конкуренцији 11
правних факултета из региона, на Правнијади у Чању 2008.
• II Универзитетска лига 2009 – III место у малом фудбалу, у
конкуренцији 36 факултета и III место у кошарци, у конкуренцији 30 факултета
• Правнијада 2007 (Врњачка Бања) – II места у одбојци за
мушку и женску екипу, I места за фудбалску и кошаркашку
екипу

Организаторка спортских активности
је Данијела Биочанин
danijela.biocanin@pravnifakultet.rs

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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С Е М И Н А Р И, К У Р С Е В И И Д Р У Г Е
А К Т И В Н О С Т И ФА К УЛ Т Е ТА
Припрема за полагање правосудног испита
Сваке године, у октобру и марту, Факултет организује припремну
наставу за полагање правосудног испита. Поред професора овог факултета, наставу држе и председници и судије Вишег, Врховног касационог и других судова.
Семинар траје три месеца, са укупним фондом од 180 часова.
Настава се одвија петком поподне и суботом.
Предавачи на семинару су: Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, др Миодраг Мајић, судија Апелационог суда
у Београду, Александар Ивановић, судија Вишег суда у Београду,
проф. др Весна Ракић-Водинелић, проф. др Наташа Мрвић-Петровић, проф. др Момчило Грубач, проф. др Зоран Ивошевић, проф. др
Владимир Водинелић, проф. др Небојша Шаркић, Мирјана Рашић,
судија Уставног суда Србије (у пензији), Младен Николић, судија
Привредног апелационог суда, проф. др Златко Стефановић, и други
истакнути правни стручњаци.

Семинари за вештаке
Факултет организује и семинаре за обуку вештака финансијске,
грађевинске и саобраћајне струке. Семинари се одржавају викендом
и трају четири суботе. Након завршеног семинара се полаже тест
провере знања и добија сертификат о оспособљености. У протекле
две године Факултет организује ове семинаре и у Нишу.
Неки од предавача на семинарима су: проф. др dr h.c. Владимир
Водинелић, проф. др Весна Ракић Водинелић, проф. др Зоран Ивошевић, проф. др Момчило Грубач, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, Мирјана Рашић и Љубомир Поповић, судије
Уставног суда (у пензији), Младен Николић, судија Привредног апелационог суда, др. Миодраг Мајић, судија Апелационог суда и други
истакнути стручњаци.

Курсеви
Факултет је у неколико наврата, у сарадњи са компанијом Параграф, за студенте/киње Факултета организовао бесплатан курс за пра-
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вну базу „Paragraf net“. Обука у трајању од 7 радних дана се одвија у
компјутерској учионици Факултета током читаве школске године.
Сви полазници који успешно заврше курс добијају Сертификат
о оспособљености за основни ниво коришћења електронске правне
базе „Paragraf net“. Погодности овог сертификата су:
• Сертификат ће се вредновати у додатку дипломи у складу са
Болоњском декларацијом
• Драгоцена помоћ приликом спремања испита из свих позитивно-правних предмета и код припреме правосудног испита
Повећане шансе при запошљавању кроз евидентирање у професионалној кадровској и сертификационој бази „Paragraf net“ која се
непрекидно ажурира на интернет адреси www.paragraf.co.rs
У школској 2011/2012. години, курс је завршило 153 студената/
киња.
Почетком 2012. године ПФУУ је у сарадњи са ЈП Службени гласник организовао семинаре на тему:
• Законик о кривичном поступку
• Судскомедицинско вештачење нематеријалне штете
• Нове правосудне професије
Семинари су организовани и у сарадњи са Адвокатском комором Србије и Привредном комором Београда.

И З Д А ВА Ш Т В О
Поред наставне, Факултет има богату издавачку делатност којом
доприноси развоју правне мисли. Факултет има сопствена издања
уџбеника чији су аутори предметни професори, а који представљају
материју за полагање испита.
Факултет има издања монографија, приручника и коментара од
којих су најзначајнији:
• Коментар кривичног законика, аутора Љубише Лазаревића
• Коментар законика о кривичном поступку, аутора Момчила
Грубача
Списак свих издања може се наћи на сајту Факултета у делу „Издања“.
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Н АУ Ч Н И Ч АС О П И С „П РА В Н И З А П И С И“
Пошто издавање научних публикација понајвише приличи установама науке, којима припадају и високошколске установе, природно
је што се Правни факултет Универзитета Унион одлучио да покрене
часопис Правни записи. Тај назив је надвладао конкуренцију многих
других, од којих су најпривлачнији били: Правни летопис, Огледало
права, Право данас, Правни смисао, Правни поредак, Правни гласник,
Правна реч, Токови права, Слободно право, Ars iuris, Thesaurus iuris.
Прихваћен назив има неку тајну везу са исконском потребом овог народа да у храсту који доминира крајоликом (а зову га „запис“) урезује
трагове времена, препуштајући их колективном памћењу.
Правним часописима стабилних друштава прија потпун и постојан правни систем,
у коме функционишу све вертикалне и хоризонталне номолиније. Због транзиционих искушења, наш правни систем није ни
потпун, ни постојан, ни конзистентан. Али је
изазован, јер ауторима омогућава да у метежу прописа искажу вештину уочавања и
решавања правних антиномија и проблема.
То никако не значи да се овај часопис само
тиме бави. Он је окренут и према филозофији, прошлости и будућности права, јер
од свега тога зависи стабилизација правног
система и поретка.
Часопис излази шестомесечно, a први број је из штампе изашао
јуна 2010. године. Његову грађу чине чланци, правне актуелности,
прилози, прикази, студентски радови, коментари судских одлука и
библиографија, уз могућност увођења нових сталних или привремених рубрика. Часопис јесте факултетски, али је отворен за свачији
прилог нашим напорима да створимо научно утемељену респектабилну публикацију, која ће бити поуздан ослонац сваком ко учествује у стварању, примени и заштити права.
Редакција часописа, као и његов Савет су међународног карактера. Главни и одговорни уредници су проф. др Зоран Ивошевић и
проф. др dr h.c. Владимир Водинелић.
Како би се одржавао висок квалитет часописа, сви прилози пролазе кроз два процеса анонимног рецензирања пре објављивања. Тежећи
највишим стандардима, часопис Правни записи је отпочео са применом
система за електронско уређивање часописа ASEESTANT, а почев од броја
1/2012, доступан је у пуном тексту и у SCI индексу. Прилози се објављују
на српском, енглеском, француском, немачком и другим језицима.
Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион
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Ц Е Н ТА Р З А Н Е М АЧ К Е С Т УД И Ј Е
Циљ установљавања Центра за немачке студије на ПФУУ је употпуњавање квалитетне понуде образовања. Како је структура немачког правног система у темељима како историјским, тако и савременим српског правног система и како се веома често, скоро редовно
јављају могућности, чак и неопходности за академским поређењем,
намеће се потреба за дубљим и детаљнијим познавањем идеја и
циљева које стоје иза оваквог правног система.
Немачке студије су допунске, додатне студије. Оне нису обавезне, иако се рад на њима може вредновати као академски рад на
одговарајућим предметима. Центар организује и броје друге активности, као што су тематска предавања, јавни часови, компримирани
семинари. Центар редовно и континуирано организује и курсеве немачког језика – у четири групе (одређене према степену знања полазника). Такође, постоји посебна понуда за постдипломце.
Координаторка Центра је
проф. др Јелена Волић Хелбуш.
Досадашњи пројекти Центра за немачке студије:
• Тематски радови са студентима III и IV године на теме: Еугеника, расна хигијина и законодавство у Трећем Рајху; Нирнбершки процес; 1968. и њене последице у СР Немачкој, Deutsche
Teilung, deutsche Wiedervereinigung (Немачке деобе и немачка поновна уједињења). Теме се бирају у складу са интересовањима студената/киња, а пројекти се завршавају јавним
часом, након кога се припремеа публикација у којима су садржана истраживања студената и студенткиња.
• Јавни час на тему „Систем уставног судства у Савезној Републици Немачкој и Републици Србији“.
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Ц Е Н ТА Р З А П О М ОЋ С Т УД Е Н Т И М А
У П Р О Ф ЕС И О Н А Л Н ОЈ О Р И Ј Е Н ТА Ц И Ј И
И З А П О Ш ЉА ВА ЊУ
У циљу помоћи студентима у проналажењу прилика за даље усавршавање, стицање праксе и запошљавање основан је овај центар
који пружа помоћ студентима приликом израде пословних биографија, мотивационих писама и припреме других докумената потребних за пријављивање на конкурсе за стипендије и радна места.
Координаторка Центра је мр Јелена Арсић.

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион

| 57

С А РА Д Њ А С А Д Р У Г И М У Н И В Е Р З И Т Е Т И М А
Висока школа права, Wolfenbüttel (Немачка)
У априлу 2007. године, Факултет је потписао споразум о сарадњи са Високом школом права (Fachhochscule, Fachbereich Recht)
из Wolfenbüttel-a (Немачка). Споразум се односи на усклађивање студијских програма, узајамно признавање испита, настављање студија
са једне високошколске установе на другој, узајамно гостовање професора, сарадњу на научним, истраживачким и другим пројектима,
сарадњу библиотека и боравак студената током летњих курсева или
за време семестара. Професори Високе школе редовни су гостујући
предавачи на ПФ УУ.
Више информација о Школи на
http://www.ostfalia.de/

Универзитет у Сегедину
У оквиру сарадње између два универзитета, Факултет је закључио споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Сегедину (Мађарска). Сарадња се односи на:
• размену наставника и студената
• заједничко организовање постдипломских студија
• унапређење правног образовања у области права Европске
уније и европских интеграција
• организовање летњих школа
• остваривање заједничких истраживачких активности
• узајамно објављивање научних радова
• учешће на семинарима и академским скуповима
• стручно усавршавање и друге активности
Више информација о Универзитету у
Сегедину http://www.u-szeged.hu/english/
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С А РА Д Њ А С А Д Р У Г И М
О Р ГА Н И З А Ц И ЈА М А
Факултет активно сарађује са бројним домаћим и међународним
организацијама које реализују пројекте у области правне реформе
или реформе правничког образовања. Само неке од њих су: Немачка организација за техничку сарадњу (GTZ), Европска организација за
јавно право, Центар за унапређивање правних студија.
Новембра 2009. године Факултет је потписао споразум о сарадњи са Уставним судом Србије у области организовања стручних
и научних скупова, издавања научних публикација, стицања практичних знања студената у области заштите уставности и законитости и
заштите људских права и слободе.
Са Адвокатском комором Србије сарађујемо на пољу едукације
студената ПФУУ ангажовањем најискуснијих адвоката а ради упознавања студената са значајем и улогом адвокатуре у друштву. Такође у
сарадњи са Комором указујемо на системске пропусте у функционисању судова и државних органа, пропусте српске праксе, неуставности донетих и закона у поступку усвајања и сл.
Са Привредном комором Београда сарађујемо на пољу научноистраживачког рада у привреди и обраде појединих питања и области за које је заинтересована привреда и чланице Коморе.
Такође, наставници и сарадници Факултета су носиоци или учесници у многим важним пројектима које реализује државни органи и
невладине организације, у областима реформе правосуђа, реформе
државне управе, придруживања Европској унији и реформе правног
оквира у разним областима.
Заједно са Факултетом за државну управу и администрацију
Универзитета Мегатренд и Факултетом за економију, финансије и
администрацију, наш факултет реализује Темпус пројекат под називом „Развој студија јавне управе и управљања у Србији”. Партнери
на овом пројекту су и Универзитет у Валенсији, Универзитет у Фиренци и Нови бугарски универзитет.
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Н Е К А А К Т У Е Л Н А П И ТА Њ А
1. Шта обухвата школарина?
Осим цене студија за текућу студијску годину, у школарину је
укључена цена уџбеника, скрипти, испитних питања, редовне пријаве испита и издавање потврде о редовном студирању.
Оно што није обухваћено школарином наплаћује се по званичном ценовнику Факултета.
2. Ја немам толико новца одједном. Шта да радим?
Приликом уписа се мора уплатити најмање 30% од износа школарине за школску годину на коју се уписује. Преостали део трошкова се уплаћује у једнаким месечним ратама, с тим да последња
рата мора да буде исплаћена у мају месецу школске године за коју
се плаћа школарина. Одговарајући износ на име месечне рате може
бити уплаћен било ког дана у месецу за који се плаћа, с тим да овај
износ одговара висини обавезе изражене у еврима, према средњем
курсу НБС на дан уплате.
3. Да ли могу да наставим школовање у иностранству?
Студијски програми су конципирани и усаглашени са одговарајућим програмима европских факултета. Могућ је наставак школовања у иностранству.
4. Да ли могу да полажем правосудни испит са дипломом ПФУУ?
Дипломирани студенти ПФУУ могу под истим условима полагати
правосудни испит, као и кандидати који су завршили државне правне факултете.
5. Да ли могу да се запослим у правосудним органима Републике
Србије са дипломом ПФУУ?
Закључак са састанка председника Врховног суда Србије са
председницима окружних судова, одржан 26. марта 2007. године:
„Приликом обављања разговора са кандидатима за приправнике у
судовима, судије или председници судова не смеју вршити дискриминацију кандидата који су завршили правни факултет чији оснивач
није Република Србија. Дискреционо је право савог председника
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суда да одлучи којег ће од кандидата који испуњавају услове прописане законом, примити у радни однос.“
Такође, изјава државног секретара Министарства просвете, Радивоја Митровића, коју је дао за „Б92“, 30.04.2010. године, указује
да нема места дискриминацији и да ће лекари, судије и професори
апсолутно моћи да буду и они који су завршили приватне факултете.
6. Прича се да се на приватним факултетима „купују“ дипломе.
Можда је боље да упишем неки државни факултет?
Корупцијске афере на државним факултетима и успеси студената ПФУУ на националним и међународним такмичењима руше овај
стереотип.
7. Да ли могу да пређем са другог сродног факултета на ПФУУ?
Факултет одобрава прелазе са других сродних факултета на све
студијске програме.
8. Да ли могу да користим услуге студентске поликлинике?
Да. Студенти Правног факултета Универзитета Унион могу користити услуге Завода за здравствену заштиту студената Београд, који
се налази у Крунској 57.
9. Који су бројеви текућег рачуна Факултета?
105-4939-53 и 160-322641-19
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С Т УД Е Н Т И/К И Њ Е О ФА К УЛ Т Е Т У
Зашто студирати право на Правном факултету Универзитета Унион?
Иза себе имам Правни факултет Универзитета Унион и осећам се
сигурном и добро опремљеном за даљи развој у правном свету. Много сам добила од овог факултета и искрено га препоручујем свима који
желе да се баве правом. Оно што чини овај факултет јединственим
јесте пружање свих услова студенту за његов, како професионални,
тако и духовни развој. Необично пријатељска атмосфера, уоквирена
могућностима сведеним на дохват руке, јесте управо заштитни знак
Правног факултета Универзитета Унион.
Маша Дедеић, алумни ПФУУ
Крајем 2006. године сам уписао Правни факултет Универзитета Унион у Београду. Током студирања сам имао прилику да више пута искушам
стечено знање у практичном смислу. Факултет пружа бројне могућности
за праксу како у земљи, тако и у иностранству. Ја сам имао среће да још
на другој години студија будем један од представника студената нашег
факултета на летњој школи права у Грчкој. Сви трошкови овог путовања
су били покривени. У пар наврата, када сам имао финансијских проблема, факултет ми је излазио у сусрет и одлагао плаћање рата и по неколико месеци. Предавања и вежбе се одвијају у малим гупама што омогућава интерактивну наставу. На факултету се могу учити три страна језика,
од којих је један обавезан. Прве две године се учи граматика одређеног
страног језика, што је добро за студенте који у средњој школи нису стекли
добар основ. Последње две године учи се стручна терминологија и уговори уопште, што је од непроцењиве вредности за будући посао. Већина мојих колега се одлучила за рад у адвокатури. Свако од њих је морао
да има завидно знање Енглеског језика. Током студија сам имао прилику
да слушам гостујуће професоре по неколико пута у току сваког семестра.
Ово је веома важно јер се систем студирања у иностранству базира на
интерактивној настави коју су потенцирали готово сви гостујући професори током предавања на ПФУУБ. Интерактивна настава је битна за сваког студента јер се кроз дискусију на предавањима најбоље учи. Можда
делује као периферна ствар, али је мојим колегама и мени било веома
важно да хигијена на факултету (нарочито у тоалетима) буде на највишем
могућем нивоу. Генерално гледано, када бих сад уписивао факултет, опет
бих се одлучио за Правни факултет Универзитета Унион у Београду.
Иван Шалипур, алумни ПФУУ
На основне студије сам се уписала школске 2007/2008. године и
завршила у фебруару 2012. Упис на овај факултет сматрам једном од
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бољих одлука у свом животу. Квалитет предавања, начин рада професора са студентима је заиста нешто непроцењиво. Сваког тренутка
знате да сте важни, да је важно да сте ви разумели наставно градиво
и да професор/асистент увек има времена за вас.
У току студија сам имала прилику да похађам Правну клинику
за породично право која ми је дала практична знања, додатну сигурност и слободно могу да кажем да сам тек на Униону заволела
право. После тога сам постала чланица Виктимолошког друштва
Србије, имала прилику да радим на различитим истраживањима и
применим стечено знање. Мислим да је тренутак када своје знање
пласирате у „спољњем“ свету тест за оно што сте научили и самим
тим за факултет. Наравно да сам имала страховања да ли је оно што
сам научила довољно и добро, али с обзиром да сам на различитим
конкурсима/тестовима пролазила боље од колега са других факултета, то ми је дало велико самопоуздање.
Дешић Ана, алумни ПФУУ
Правни факултет Универзитета Унион омогућио ми је да остварим
контакт са реномираним стручњацима из правне науке. Као студенткиња остваривала сам сва своја права на учествовање у активностима
које је организовао овај факултет, без дискриминације. Професори
су били веома подржавајући и приступачни студентима. Предавања
су била занимљива, а веома су ми значила гостовања професора са
европских универзитета, јер сам се на њима упознала са функционисањем правосудног система у земљама Европске уније. На вежбама
сам кроз рад са асистентима добила доста практичних знања која су
ми помогла да се оснажим у пружању правне помоћи. Пракса коју сам
имала у оквиру програма пружања бесплатне правне помоћи „Правне
клинике за породично право“ одредила је област права која је данас
фокус у мојој каријери. Програм овог факултета ми је омогућио да током четири године студирања похађам часове италијанског језика где
сам научила правну терминологију на том језику, што ми је од користи
у даљем раду. Чак и након дипломирања колектив Правног факултета
Универзитета Унион остао је тим са којим сарађујем професионално.
Соња Голубовић, алумни ПФУУ
Овде сам схватио да је факултет оно што ми сами направимо од
њега, најлепши период мог досадашњег живота. Овде смо окружени добрим и квалитетним људима са којима заиста није тешко наћи
инспирацију за велике домете у будућности. Има прилику да учим
од најбољих, а уколико то довољно желим, једнога дана ћу можда и
постати један од њих!
Мирослав Гајић, алумни ПФУУ
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ДОД А Ц И
Модел теста за проверу опште информисаности и склоности праву
Упутство:
1) Пре почетка рада упишите тражене податке на листић који
се налази у коверти спојеној са овим тестом и залепите коверту. На коверти нити на листовима овог теста не смеју се
исписивати било какви знаци.
2) Приликом рада на тесту није допуштено користити се било
каквим помоћним материјалом.
3) На питања од 1. до 15. као и 19. и 20. одговара се заокруживањем слова испред одговора за који сматрате да је тачан.
4) На питања 16, 17. и 18. одговара се заокруживањем најпре
слова испред одговора за који сматрате да је тачан, а потом
броја испред одабраног одговора.
5) Сва остала обавештења добићете од дежурног наставника.
1.
a)
б)
в)
г)

Црвени трг се налази у:
Пекингу
Прагу
Москви
Букурешту

2. Победа мудрости над
снагом описана је у причи о:
a) Дедалу и Икару
б) Цару Соломону и краљици
од Сабе
в) Давиду и Голијату
г) Ромеу и Јулији
3. Ако је нечија кућа под
хипотеком, то значи:
a) да кућа још није довршена
б) да кућа служи као залога за
позајмљени новац
в) да се у кући не сме становати
г) да се о власништву над кућом
води судски спор
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4.
a)
б)
в)
г)

Хипокризија означава:
велику привредну кризу
лицемерје
свирепост
смањење количине кисеоника у крви

5. У којој земљи се
традиционално носе
кломпе?
а) у Аустрији
б) у Шведској
в) у Холандији
г) у Норвешкој
6. Коза ностра је назив за:
а) Удружење пензионисаних
полицајаца из Италије
б) Црквени накит који папа не
сме да носи ван Ватикана
в) Највећу катедралу на острву
Корзика

Информатор за студенткиње и студенте Правног факултета Универзитета Унион

г) Удружење криминалаца, углавном италијанског порекла
7.
а)
б)
в)
г)

Елоквентна особа је:
речита
повучена
раздражљива
мудра

8. Кад шеф државе позове
своје сараднике да му дају
инструкције и информације
у вези са неком
предстојећом активношћу,
то се назива:
a) маркетинг
б) брифинг
в) прес-клипинг
г) адвертајзинг

б) у изобиљу
в) у потпуној изолацији
Г) ништа од наведеног

12. Земља коју називају даром
реке Нила је:
а) Мароко
б) Египат
в) Тунис
г) Алжир
13.
а)
б)
в)
г)

Избаците уљеза:
Алкатраз
Версај
Бастиља
Синг-Синг

14. Виза која омогућава
путовање по земљама
Европске уније је добила
9. Шта је карактеристично за
назив по:
статуе којима се представља
а) Шенгену
Правда?
б) Женеви
a) кључеви о појасу
в) Шевенингену
б) змај под ногама
г) Висирену
в) круна на глави
г) повез преко очију
15. Ко је рекао Ово је мали
корак за човека, али велики
10. Ако су дипломатски односи
за човечанство:
две државе „на највишем
ниову“ то значи да су оне
а) Богородица, када је Исус проразмениле:
ходао
б)
Јапански
цар када је ступио
a) гувернере
на
амерички
ратни брод ради
б) аташее за културу
потписивања капитулације
в) амбасадоре
1945. године
г) отправнике послова
в) Први космонаут који је шетао
11. Кад неко живи у
по Месецу
конкубинату, то значи
г) Председник СССР приликом
да живи:
рушења Берлинског зида
a) на хлебу и води
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Ако сте дали одговор под
16. П. Петровић веома цени и
а) објасните зашто:
поштује свог поштара,
младића од 22 године, који 1) У Србији је укинута смртна
казна.
нема родитеље, а како ни
он нема сина, пожелео је
2) О смртној казни у конкретном
да га усвоји. Одговорите му:
случају одлуку доноси Народна скупштина Србије.
а) Жао ми је, не можете усвојити свог поштара.
Ако сте дали одговор под б)
б) Честитамо, можете усвојити
објасните зашто:
свог поштара!
1) Зато што је суд независан и
може да изабере казну коју
Ако сте дали одговор под
сматра за сходно, без обзира
а) дајте аргумент господину
на закон, посебно кад је реч о
Петровићу:
тешким делима
1) Пошта не дозвољава усвајање
2)
Зато
што се тероризму мора
поштара.
стати
на пут, што ће Србији
2) Усвојење не долази у обзир,
олакшати
улазак у Европску
јер је, у најмању руку, младић
унију
(поштар) престар за то.
Ако сте дали одговор под
18. М. Милић је заљубљен у
б) појасните:
две жене и ту љубав жели
1) Држава Србија жели да усда крунише браком. Оне
вајањем реши питање деце
пристају на то и веселе се
без родитељског старања
заједничком животу.
2) Усвајање је увек добродошло
Матичар ће рећи:
ако се будући усвојилац и ус- а) То је у Србији немогуће, госвојеник лепо слажу и закључе
подине Милићу!
уговор о усвојењу.
б) Поштовани Милићи, младожења и младе, честитам и све
17. Страни држављанин А. А.
најлепше у браку!
је извршио пет
Ако сте дали одговор под а)
терористичких аката на
објасните:
територији Србије у којима
1) Брак је заједница живота једје страдало 26 људи, па
ног мушкарца и једне жене.
је надлежни суд у Србији
је изрекао смртну казну.
2) Могућа је једино комбинација два мушкарца и једне
Таква пресуда је:
жене у браку.
а) незаконита
б) законита
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Ако сте дали одговор под
б) објасните:
1) Најважније је да се ради о
лицима различитог пола, као
и да желе да живе заједно,
а форму, па и брачну, могу
одабрати сами.
2) Нови Породични закон у Србији је дозволио овакве бракове (један мушкарац и две
жене) због сузбијања беле
куге и подизања наталитета

19. Проституција је у Србији:
а) прекршај
б) привредни преступ
в) дисциплнски деликт
г) ништа од тога, јер је легализована
20. Тестамент је написао:
а) оставилац
б) усвојилац
в) молилац
г) жалилац

Садржај једног предмета
Назив предмета:

Право Европске уније

Наставници и сарадници:

проф. др Златко Стефановић,
проф. др Александра Чавошки,
др Ана Кнежевић-Бојовић

Статус предмета:

Обавезан

Семестар:

летњи

Укупан број часова у семестру:

предавања 30, вежбе 15

ЕСПБ:

5

Циљеви изучавања предмета: Упознавање са историјатом настанка Европске уније и њеним садашњим статусом; Познавање основа унутрашње организације Европске уније и њеног правног система; Упознавање са надлежношћу и правним нормама које уређују
привредноправне односе унутар Европске уније.
САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Историјски развој ЕУ; Организације од значаја за ЕУ; Основни принципи заједништва; Структура и
органи ЕУ; Европски суд правде и правни лекови; Заједнична спољна
и безбедносна политика; Сарадња у правосуђу и унутрашњим пословима; Грађанство ЕУ; Извори права ЕУ; Однос националног права и
права ЕУ; Приступање Европској унији; Приступање Србије Европској
унији и однос ЕУ и Србије.
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ОБЛИЦИ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ:
Предиспитне обавезе: присуство на предавањима и вежбама
и активно учешће на њима; полагање колоквијума и теста изненађења. Колоквијум се полаже крајем семестра, а тест изненађења
на предавањима.
Број поена по основу предиспитних обавеза:
Начин полагања завршног испита:
Број поена по основу завршног испита:

до 50
усмено
до 50

Формирање оцене: За присуство на вежбама се може добити
највише 20 поена (по 2 поена за сваки блок вежби), за колоквијум до
20, а за тест изненађења до 10 поена. Недолазак на колоквијум или
тест повлаче негативне поене. Предиспитне обавезе утичу на коначну оцену на следећи начин: до 30 поена са 30%; 31–40 поена са 40%;
41–50 поена са 50%.
Коначна оцена у зависности
од броја поена:

до 50 поена – оцена 5;
51–60 –
6;
61–70 –
7;
71–80 –
8;
81–90 –
9;
91–100 –
10.

ЛИТЕРАТУРА:
Обавезна:
– Проф. др Златко Стефановић, Право Европске уније, Пето издање, Београд, 2011
– Практикум за вежбе
Допунска:
– Проф. др Александра Чавошки, Правни и политички поредак
Европске уније, Београд, 2006.
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