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О ФАКУЛТЕТУ 
 

Кратак историјат 

Правни факултет Универзитета Унион у Београду има већ две деценије дугу 

традицију успешног обављања делатности високог образовања у области права. Факултет 

је основан 2001. године под именом Факултет за пословно право. Под тим именом 

регистрован је решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 612-00- 

298/2001-04 од 1. новембра 2001. године, а 2002. године, након добијања решења 

Трговинског суда у Београду број VI-Fi-4031/02 почео је са радом. Факултет је 2005. 

године променио назив у Правни факултет и приступио Универзитету Унион у Београду. 

Под тим пословним именом уписан је у регистарски уложак бр. 5-670-00 на основу 

решења Трговинског суда у Београду Фи. 393/05 од 9. септембра 2005. године. 

Мисија 
Мисија Факултета јесте школовање врхунских професионалаца у свим правничким 

професијама који ће часно обављати своје послове. 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 критичког размишљања и дискусије. У настави 

се подстиче истраживачки дух студената и развој њихових интелектуалних потенцијала. 

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, 

доказани стручњаци  у правној теорији и/или пракси. 

Циљ 
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 

наставно-техничких средстава и софтвера. 
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Унутрашња организација Факултета 

 

Органи Факултета  

 

Структура унутрашње организације Факултета уређена је у складу са законом који 

регулише област високог образовања, оснивачким актом и општим актом установе. 

Факултет има орган управљања, орган пословођења, стручни орган и орган студената. 

Орган управљања Факултета је савет, орган пословођења – декан, стручни орган – 

наставно-научно веће и орган студената – студентски парламент.  

1.Савет има седам чланова, од којих су пет представници оснивача, један члан је 

представник Наставно-научног већа (који је по положају увек председник Савета) и један 

члан је представник студената (по функцији ту улогу врши председник студентског 

парламента, ако студенти не изаберу другог представника). Мандат чланова Савета траје 

четири године од дана конституисања Савета. Надлежност Савета јесте да управља 

имовином и добити Факултета, доноси финансијски план, утврђује политику 

запошљавања и развоја Факултета, надзире рад органа пословођења и доноси акте у 

оквиру своје надлежности. 

2. Орган пословођења је декан, коме у раду помажу, а по потреби га и замењују, 

продекан за наставу и продекан за науку. Трећи продекан је студент, кога бира студентски 

парламент. Декан се бира из реда наставника на период од три године. Неки 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. 

Продекане Факултета, из редова наставника, именује и разрешава декан. Њихов 

мандат траје најдуже три године. Продекан за наставу предлаже и прати реализацију 

планиране наставе на основним академским студијама, предлаже декану промену у 

организацији наставе, прати издавачку делатност Факултета и организује рад студентске 

службе, управља њоме и надзире је. Продекан за науку предлаже и прати реализацију 

наставе на постдипломским студијама, руководи радом Већа за последипломске студије, 

предлаже декану промену у организацији наставе, прати и усмерава научноистраживачки 

рад на Факултету и обавља друге поверене послове.  

 Студент-продекан има задатак да прати рад органа Факултета и о томе извештава 

студентски парламент и да мишљење парламента преноси органима Факултета, као и да 

прати реализацију наставе. Мандат студента-продекана траје једну годину, почев од првог 

маја. 

3. Стручни орган је наставно-научно веће. Наставно-научно 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. Наставно-

научно веће може да формира комисије и друга радна тела. 

Наставно-научно веће, између осталог, утврђује предлог статута установе и других 

општих аката или одлука за чије је доношење надлежан Савет Факултета или 

Универзитет, доноси студијске програме за студије првог, другог и трећег степена, за 

студије на даљину или посебне програме (за даровите студенте и слично), доноси програм 

научноистраживачког рада и развоја научноистраживачког подмлатка, утврђује предлог 
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финансијског плана за сваку школску годину и предлоге извештаја о пословању, именује 

чланове Савета, комисија и других тела, одлучује у области издавачке делатности и 

доноси акта у оквиру своје надлежности. 

 Статус посебног стручног органа који се оснива ad hoc има комисија за прописе, чији се 

састав, трајање мандата и делокруг рада одређује посебном одлуком, у случају потребе. 

 У наставно-научном већу, као и у телима и органима тог већа представници студената 

су заступљени најмање са 20%, 

 4. Орган студената је студентски парламент који има 20 чланова. За члана 

Студентског парламента може бити изабран сваки студент/киња Факултета, који је 

уписан/на на студије најкасније у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Избор чланова парламента врши се у месецу априлу према поступку који је регулисан 

општим актом установе. Мандат члана студентског парламента траје две године. 

Студентски парламент има председника и заменика председника.  

  

Организационе јединице Факултета  

Факултет своју делатност остварује кроз посебне организационе јединице: 

наставно-научну јединицу, научно-истраживачку јединицу, библиотеку и ваннаставну 

јединицу. 

1.Наставно-научну јединицу чине сва лица која непосредно изводе наставу, како 

запослени, тако и лица ангажована по уговору са којима није заснован радни однос. Радом 

наведене јединице, у чијем склопу могу бити организоване катедре, руководи декан уз 

помоћ носилаца предмета, односно шефова катедри задужених да руководе поједином 

катедром. Декан именује шефове катедри, из реда ванредних и редовних професора, на 

период од две године. Правни факултет УУБ нема организованих катедри, тако да 

дужност шефова катедри обавља носилац предмета (наставник са највишим звањем на том 

предмету, односно наставник који је раније изабран у то звање, ако више њих имају иста 

звања). 

2. Научно-истраживачку јединицу чине наставници и сарадници са научним 

степеном магистра наука, односно мастера, доктора науке и наставници језика. Научно-

истраживачка јединица ради у групама, комисијама и другим облицима организовања који 

се формирају поводом рада на одређеном научно-истраживачком пројекту. Састав групе, 

комисије, односно другог облика организовања одређује декан и именује њеног 

руководиоца. 

 3. Библиотека је посебна јединица у саставу Правног факултета УУБ која обавља 

послове везане за формирање и чување библиотечког фонда, евидентирање библиотечке 

грађе, омогућавање коришћења библиотечког материјала, сарадње са другим 

библиотечким установама и друге уобичајене библиотечке послове. Јединицом руководи 

управник библиотеке, а декан може својом формирати посебни библиотечки одбор, са 

задацима утврђеним том одлуком. Библиотечки фонд се сваке године обогаћује 

релевантним издањима из различитих области права и других друштвених наука.  

 4. Ваннаставну јединицу чине: студентска служба, служба за опште и кадровске 

послове и служба за економско-финансијске послове. 

  Студентска служба обавља послове као што су: упис студената, издавање потврда и 

уверења о статусном положаја студената, пријем испитних пријава, вођење евиденција о 

статусном положају студената и друге сличне послове. 
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  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. 

Служба за економско-финансијске послове обавља послове као што су: вођење 

пословних књига Факултета обрачун исплата зарада, плаћања, праћење стања на рачуну и 

стања имовине Факултета, издавање одговарајућих потврда и уверења и друге сличне 

послове. 

Радом наведених служби руководе секретар и менаџер Факултета, у складу са 

инструкцијама декана, с тим што декан може поставити и посебне руководиоце за сваку 

службу. 

 

 

 



  

7 
 

 

Ко је ко на Факултету? 

Декан: проф. др Небојша Шаркић 

   тел.: +381 11 2095 544  

  адреса електронске поште: nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs 

Продекан за наставу: проф. др Јелена Симић 

       aдреса електронске поште: jelena.simic@pravnifakultet.rs 

Продекан за науку: проф. др Јелена Јеринић 

                                    aдреса електронске поште: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs 

Менаџер Факултета: Горан Ћелић  

тел.: +381 11 2095 565 

адреса електронске поште: goran.celic@pravnifakultet.rs  

Секретар Факултета: Ивана Илић 

       тел.: +381 11 2095 595  

       адреса електронске поште: ivana.ilic@pravnifakultet.rs  

Управник Библиотеке: Ксенија Митровић Ђурић  

          тел.: +381 11 2095 521 

          адреса електронске поште: ksenija.mitrovicgrujic@pravnifakultet.rs 

 

Секретарица декана: Драгана Ковачевић 

      тел.: +381 11 2095 501 

      адреса електронске поште: dragana.kovacevic@pravnifakultet.rs  

Пословни секретар: Данијела Живковић 

    тел.: +381 11 2095 502 

    адреса електронске поште: danijela.zivkovic@pravnifakultet.rs  

Студентска служба: Драгана Маријановић 

    тел.: +381 11 2095 581 

    Данијела Јокић 

    тел.: +381 11 2095 540 

    Јелена Радојчевић 

    тел.: +381 11 3196 377 

 

ИТ служба: Златан Стојановић (информатичар) 

           адреса електронске поште: zalatan.stojanovic@pravnifakultet.rs  

           Марко Ценић (систем администратор) 

           адреса електронске поште: marko.cenic@pravnifakultet.rs 

           тел.: +381 (0)11 2095 591 

mailto:nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs
mailto:jelena.simic@pravnifakultet.rs
mailto:jelena.jerinic@pravnifakultet.rs
mailto:goran.celic@pravnifakultet.rs
mailto:ivana.ilic@pravnifakultet.rs
mailto:ksenija.mitrovicgrujic@pravnifakultet.rs
mailto:dragana.kovacevic@pravnifakultet.rs
mailto:danijela.zivkovic@pravnifakultet.rs
mailto:zalatan.stojanovic@pravnifakultet.rs
mailto:marko.cenic@pravnifakultet.rs
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Где је шта на Факултету? 

1. спрат: учионице, сале, Студентски парламент, Студентски клуб, Скриптарница и 

Књижара, Библиотека и читаоница; 

2. спрат: деканат, компјутерска сала, секретар, менаџер. 

 

Контакт и локација 

Адреса: Булевар маршала Толбухина 36 (ранији назив Гоце Делчева), 11070 Нови Београд 

Адреса електронске поште: info@pravnifakultet.rs  

Телефон: +381 11 2095 501 

Локација 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pravnifakultet.rs
https://www.google.com/maps/place/Pravni+fakultet+Univerziteta+Union+u+Beogradu/@44.8307334,20.4055289,15.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xc44ada33a9bb2cd1!2sPravni+fakultet+Univerziteta+Union+u+Beogradu!8m2!3d44.8304304!4d20.4074049!3m4!1s0x0:0xc44ada33a9bb2cd1!8m2!3d44.8304304!4d20.4074049?hl=sr-RS
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

У Политици обезбеђења квалитета Правног факултета УУУБ која је усвојена 2007. 

године наведено је да Факултет настоји да се развије у модерну, европску високошколску 

установу, препознатљиву по наставним, научним и стручним достигнућима свог наставног 

особља и својих свршених студената и последипломаца. Према томе, циљ (мисија) 

Факултета јесте да по својим истраживачким и образовним активностима, програмима и 

концепцијом буде препознат као модерна, европског ранга квалитетна научна, 

истраживачка, стручна и високообразовна институција.  

 Мисија Факултета истовремено је и полазиште у остваривању политике обезбеђења 

квалитета, а то је, да се кроз интеракцију научноистраживачког рада и пружања 

образовних услуга: 

1) студентима пруже врхунска знања, како би били оспособљени да касније кроз своје 

правничке професије пружају корисницима услуге највишег квалитета, 

2) развије жеља студената за сталним усавршавањем, омогући такво усавршавање и 

да се упуте у основе научноистраживачког рада,  

3) организује и спроводи континуирана едукација у области права за шири круг 

корисника. 

 Основно опредељење Правног факултета УУУБ јесте да, имајући у виду изузетни 

друштвени значај правничке професије, настоји да се, у складу са важећим прописима и 

захтевима за усаглашавања са процесима европске интеграције високошколског 

образовања (у оквиру Болоњског процеса и ширења European Higher Education Area), 

задовоље потребе корисника и друштва у целини. 

Своју визију и мисију, која је заснована на истим полазиштима дефинисана и у 

новој Стратегији за обезбеђење квалитета усвојеној 24. 4. 2019. године, Факултет је 

опредељен да обезбеди кроз: 

 - висок квалитет наставе; 

 - висок квалитет наставног и другог особља; 

 - висок квалитет научно-истраживачког рада; 

 - висок квалитет опреме; 

 - испуњење захтева студената и 

 - задовољење захтева друштва. 

 

Обезбеђење квалитета спроводи се кроз различите поступке, који су прилагођени 

специфичностима сваке области обезбеђења квалитета понаособ. Редовно одржавање 

наставе прати се на основу редовног евидентирања свих наставних активности које се 

одржавају на Факултету. Квалитет студијског програма, уџбеника, ефикасност рада 

наставника и сарадника, студентске службе, особља библиотеке, помоћног особља, 

квалитета опреме, простора и слично, проверава се типским и анонимним анкетирањем 

студената крајем сваког семестра. У праћењу остваривања стандарда важна је делатност 

Комисије за обезбеђење квалитета, будући да она редовно припрема Извештаје у којима 

оцењује испуњеност стандарда квалитета и препоручује мере за побољшање постојећег 

http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2019/05/Strategija-obezbedjenja-kvaliteta.pdf
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стања. Активности Комисије се одвијају у складу са прописима у редовним временским 

интервалима, што потврђују претходни усвојени извештаји који су јавно доступни на 

интернет страници Факултета. Праћење остваривања стандарда квалитета врши се и кроз 

једногодишње извештаје о раду установе које надлежним органима подноси декан, као и 

кроз друге периодичне извештаје које, по потреби, декану и стручном органу припремају 

продекани, секретар и менаџер Факултета, руководиоци појединих јединица или тела 

стручног органа. 

Органи факултета анализирају извештај Комисије и, по потреби, предузимају мере 

за које су овлашћени ради отклањања недостатака, односно побољшања квалитета. На 

основу својих овлашћења декан Факултета примењује препоруке Комисије усмерене на 

отклањање недостатака у раду установе, односно ради побољшања квалитета. Усвојени 

годишњи акциони планови, које сачињава Комисија, омогућавају праћење реализације 

задатака. Органи Факултета овлашћени су да и без извештаја Комисије, на иницијативу 

било ког члана тог органа, расправљају о остваривању квалитета и да, када је то потребно, 

предузму одговарајуће мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravnifakultet.rs/dokumenta/akta/
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ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 
 

Структура студијског програма 

П р в а   г о д и н а 
Предмети I семестра Недељни 

фонд часова 

(предавања + 

вежбе) 

Укупно 

активне 

наставе 

ЕСПБ 

Увод у право 4+3 105 10 

Историја државе и права 3+2 75 8 

Римско право 4+2 90 8 

Људска права 2+1 45 7 

УКУПНО 13+8=21 315 33 

Предмети II семестра    

Основи грађанског и привредног права 4+4 120 12 

Породично право 4+2 90 9 

Страни језик I* 4+1 75 6 

УКУПНО 12+7=19 285 27 

  
*Страни језик:  од два предмета студент бира један – Енглески I или Италијански I. 

 

Д р у г а    г о д и н а 
Предмети I семестра Недељни 

фонд часова 

(предавања + 

вежбе) 

Укупно 

активне 

наставе 

ЕСПБ 

Кривично право (општи део) 4+3 105 9 

Својинско право 5+2 105 9 

Изборни предмет I** 2+0 30 6 

Страни језик II* 2+2 60 6 

УКУПНО 13+7=20 300 30 

Предмети II семестра    
Наследно право 2+2 60 6 

Кривично право (посебни део) 3+3 90 7 

Уставно право 4+4 120 11 

Изборни предмет II** 2+0 30 6 

УКУПНО 11+9=20 300 30 

 
* Страни језик II: од два предмета студент бира један - Енглески II или Италијански II. 

**Листа осталих изборних предмета: од два понуђена предмета у сваком семестру студент бира 

један 

Изборни предмет I: 

Право медија или Правосудно организационо право 

Изборни предмет II: 
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Упоредно право или Криминологија са пенологијом 
 

T р e ћ а    г о д и н а 
Предмети V семестра Недељни 

фонд часова 

(предавања 

вежбе) 

Укупно 

активне 

наставе 

ЕСПБ 

Управно право 3+3 90 8 

Облигационо право I 3+2 75 7 

Кривично процесно право 4+3 105 8 

Страни језик III* 2+1 45 6 

УКУПНО 12+9=21 315 29 

Предмети VI семестра    

Mеђународно јавно право 3+2 75 7 

Облигационо право II 2+2 60 6 

Трговинско право 3+3 90 8 

Основи банкарског права 2+0 30 4 

Изборни предмет** 2+0 30 6 

УКУПНО 12+7=19 285 31 

 
* Страни језик III: од два предмета студент бира један - Енглески III или Италијански III. 

**Листа осталих изборних предмета: од два понуђена предмета са листе студент бира један  
Право потрошача 

Право интернета 

 

Ч е т в р т а   г о д и н а 

 

 

 
 

 

 

**Листа изборних 

предмета: од два 

понуђена предмета са 

сваке листе студент бира 

по један предмет 

Изборни предмети I 

Медијација или 

Медицинско право 

Изборни предмети II 

Aрбитражно право или 

Антидискриминационо 

право 

Изборни предмети III 

Правна клиника или 

Писање правних аката 

Предмети VII семестра Недељни 

фонд часова 

(предавања 

+ вежбе) 

Укупно 

активне 

наставе 

ЕСПБ 

Компанијско право 3+2 75 6 

Право интелектуалне својине 2+1 45 4 

Грађанско процесно право 4+3 105 9 

Радно право 2+1 45 4 

Изборни предмет I** 2+0 30 6 

УКУПНО 13+7=20 300 29 

Предмети VIII семестра    

Јавне финансије и пореско 

право право 

2+1 45 4 

Увод у право ЕУ 2+2 60 5 

Међународно приватно право 3+2 75 7 

Посебни грађански поступци 2+1 45 4 

Изборни предмет II** 2+0 30 6 

Изборни предмет III** 0+3 45 2 

Стручна пракса - - 3 

УКУПНО 11+9=20 300 31 
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Студијски програм носи назив Основне академске студије права (ОАСП). 

Студијски програм одговара болоњском систему високошколског образовања стручњака 

правне струке. Има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења, 

усклађене са законом који утврђује национални оквир квалификација. Усмерен је ка 

стицању академског звања дипломирани правник (ниво 6.2 квалификација).  

Студије трају четири године (осам семестара), имају обим од 240 ЕСПБ. Студијски 

програм је конципиран као програм академских студија општег типа (покрива целокупно 

подручје правне струке), са курикулумом који обухвата 35 предмета од чега 9 изборних, 

који, према ЕСПБ бодовима, чине 20,8% у укупном обиму студија. Стручна пракса је 

саставни део студијског програма. Организује се у четвртој години студија у трајању од 

90 часова и вреднује се ЕСПБ бодовима. 

Сви предмети су једносеместрални, ниво оптерећености студента за сваки предмет 

исказан је у складу са европским системом за пренос бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ 

бодова по семестру износи 30, а укупно у години 60 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих 

предмета дати су у оквиру књиге предмета. 

Студијски програм усмерен је ка студенту, активно укљученим у наставни процес. 

Настава спроведена у малим групама доприноси квалитетној и ефикасној сарадњи 

студената и наставног особља и праћењу напредовања студената. Настава је интерактивна 

(предавања ex cathedra допуњује примена метода студије случаја (case study) што је основ 

за развој дискусије или дебате, како би се студенти оспособили за правничко расуђивање, 

подстакли да критички размишљају, усавршили опште компетенције писања и усменог 

излагања у академске сврхе, које су значајне и као специфичне компетенције правника). 

Наставни план је осмишљен тако да оспособљава студенте да у пракси примене стечена 

знања и остваре дугорочан стручни напредак, чему доприноси ангажовање судија, јавних 

тужилаца, јавних бележника и других стручњака као предавача ван радног односа. Укупан 

фонд часова активне наставе у свакој години студија износи по 600 часова активне 

наставе, коју чине часови предавања (60%) и вежби (40%). 

 

Услови за упис  

Услови за упис на студијски програм дефинисани су у складу са законом, 

подзаконским актима, општим актима Универзитета Унион и Факултета. Право уписа 

имају лица која су завршила средње образовање у четворогодишњем трајању и 

положила тест провере опште информисаности и склоности праву. Одлуку о 

расписивању конкурса за упис студената доноси Сенат Универзитета, на предлог 

Наставно научног већа Факултета. Рангирање пријављених кандидата обавља посебна 

комисија за упис, на основу просечне оцене остварене током средњошколског образовања 

и резултата теста. Услови за упис су јавно публиковани у штампаном информатору 

намењеном студентима и доступни су на званичној веб презентацији Факултета.  
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 Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области на 

ОАСП је могућ, под условима прописаним општим актом Универзитета Унион који 

регулише преношење ЕСПБ бодова. 

 

Школарина 

 Обухвата уџбенике, редовне пријаве испита, потврде потребне за остваривање 

права на здравствену заштиту и права на повлашћену цену за ГСП, као и различите 

активности које Факултет организује у циљу стручног усавршавања студената. 

 Износи 1800 евра по години студија ако се тај износ уплати до 1. октобра, или 

2000 евра ако се плаћа на 10 месечних рата.  

 Попуст од 30% могу остварити брат или сестра већ уписаног студента док су обоје 

на студијама.  

  

Оцењивање и вредновање студентског постигнућа 

Редовним похађањем наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита студент може да оствари наведене исходе учења. Коначна оцена на предмету 

заснована je на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем завршног усменог испита. Предиспитне обавезе вреднују се у 

распону од 30 до 70 поена у укупних 100 поена колико студент максимално може 

остварити на неком предмету испунивши све предиспитне обавезе и положивши завршни 

испит. Врсте предиспитних обавеза, наставне методе и начин повезивања исхода учења, 

наставних метода и оцењивања утврђени су силабусима за сваки наставни предмет, у 

складу са општим актом Факултета који регулише начине извођења наставе на основним 

академским студијама. 

 

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 

 Студијски програм на основним академским студијама усаглашен је са актуелним 

стањем струке и правне науке. Формално и структурно испуњава стандарде акредитације, 

при чему је у највећој мери усаглашен са програмима основних академских студија који се 

изводе на другим правним факултетима у земљи, чиме се обезбеђују једнаке 

професионалне компетенције дипломираних правника и једнакост у приступу државној 

служби/професији. Садржај ОАСП је целовит, будући да је студијски програм конципиран 

као општи и усаглашен је са програмом мастер академских студија права на које студенти 

имају директну проходност. 

ОАСП испуњава европске стандарде начином како су предвиђени услови уписа, 

трајање студија, услови преласка у наредну годину, стицање дипломе, начин студирања, а 
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упоредивошћу омогућава покретљивост студената и наставника. Према tuning 

стандардима праћења међународне усаглашености европских високошколских студијских 

програма (поређењем курикулума по референтним тачкама: исходима учења и 

компетенцијама, улози ЕСПБ, приступу учењу, подучавању и оцењивању и обезбеђењу 

квалитета у процесу образовања), постоји значајна усаглашеност ОАСП са иностраним 

основним академским студијским програмима из области права, од којих су издвојени 

примери актуелних програма са Правног факултета Универзитета у Љубљани (Словенија), 

Правног факултета Универзитета у Бечу (Аустрија), Правног факултета Универзитета у 

Порту (Португалија) и Универзитета Кардинал Херера у Валенсији, Елћију и Кастељону 

(Шпанија). Усаглашеност са наведеним програмима постоји у погледу: обима студија 

(четворогодишње, обима од 240 ЕСПБ), циљева студијских програма, исхода учења, тј. 

општих и посебних компетенција и према обавезном садржају студијског програма. Сви 

студијски програми су основни академски, дипломски по чијем се завршетку стиче звање 

Bachelor of Law, што одговара 6. нивоу европских квалификација. Највеће сличности 

ОАСП постоје са програмима из Словеније и Аустрије (чак и у погледу појединих 

изборних предмета). Степен усаглашености прелази 70% (разлике су присутне код 

изборних предмета и ванправних предмета). 

 

Сврха студијског програма 

 Студијски програм Основних академских студија права остварује се у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука. Студијски програм 

оспособљава студенте за примену и развој знања и научно-стручних достигнућа из 

области права. Занимање правника представља традиционалну, још од 10. века јасно 

препознатљиву, и опште признату професију, неопходну у сваком друштву. Занимање 

правника посебно значајну друштвену функцију остварује у савременом друштву у коме 

је систем политичке власти друштвима утемељен на поштовању уставности и 

законитости, уз заштиту свих чланова друштва од претеране моћи оних који владају 

(начело правне државе  или слично начело владавине права), у коме су правници 

укључени како у креирање јавних политика и вршење власти у склопу државне 

организације и на нивоу локалне самоуправе, тако и у заштиту људских права и основних 

слобода грађана од незаконитих поступака и злоупотреба државне власти. У условима 

усложњавања организације привредних корпорација и међународног ширења тржишног 

пословања, посебан друштвени значај има занимање правника запосленог у привреди. 

Сврха студијског програма основних академских студија (ОАСП) на Правном 

факултету Универзитета Унион  јесте да се студенти оспособе за професију правника. 

Одговара мисији Факултета и општој сврси остваривања студијских програма (Статут 

Факултета, чл. 61) и усаглашена је са циљем студијског програма. Студијски програм је 

конципиран као програм општег типа, тако да покрива целокупно подручје правне струке 

и рада управе, правосудних органа, других институција, привредних субјеката итд. 

Садржајем је ОАСП компатибилан са програмима државног правосудног и других 

стручних испита, те омогућава стицање неопходних теоријских знања и вештина везаних 

http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2020/04/Statut-April-2020..pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2020/04/Statut-April-2020..pdf
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за правничко расуђивање и примену права неопходних за касније полагање таквих испита. 

Завршетком студија студенти стичу неопходне професионалне квалификације за 

самосталан рад у свим правничким занимањима за која није као услов предвиђен 

положени државни правосудни, други државни или адвокатски стручни испит. Студијски 

програм основних академских студија такође пружа квалитетну теоријску основу и 

могућност за усавршавање интелектуалних вештина неопходних за научни рад и наставак 

даљег образовања на другом и трећем степену академских студија права или у оквиру 

сродних друштвено-хуманистичких наука. 

Студије права на Правном факултету Универзитета Унион имају додатну сврху да 

студенте припреме на то да своје професионалне активности или усавршавање могу 

успешно наставити у иностранству. Основне академске студије права ослањају се на 

постојећу добру праксу и традицију изучавања права на овим просторима (која је 

утемељена на европско-континенталној традицији), при чему су у настави прихваћене 

вредности и принципи модерног европског образовања правника. Имајући у виду блиску 

повезаност националног права са тенденцијама у међународном, упоредном и европском 

праву, студијски програм основних академских студија је конципиран тако да студентима, 

поред неопходних знања о упоредном праву, међународном и праву Европске уније, 

обезбеди неопходну вештину комуникације, познавање правне терминологије и 

коришћења правних текстова на страним језицима, те је предвиђено обавезно изучавање 

страног језика (енглески или италијански) током три године студија. 

 

Циљ студијског програма 

Основни циљ студијског програма јесте да се студентима омогући стицање општих 

и посебних теоријских и практичних знања и вештина, како би били оспособљени да кроз 

самостално обављање правничких професија у правосуђу, адвокатури, управи, 

привредним субјектима и у другим институцијама, квалитетно пружају услуге 

корисницима, што одговара делатности за коју је установа регистрована и мисији 

Факултета (према Стратегији обезбеђења квалитета од 25. 12. 2018. године и планским 

актима од 2019- 2029. године) у делу где се каже да је мисија Факултета пружање 

студентима врхунских знања, како би били оспособљени да касније, кроз правничке 

професије, пружају корисницима услуге највишег квалитета и да се развије жеља 

студената за сталним усавршавањем. Основни циљ студијског програма повезан је и са 

сврхом студијског програма да се студенти оспособе за обављање професије правника и 

стекну ниво 6.2 квалификација према националном оквиру. 

Наведени општи циљ конкретизује се кроз следеће, међусобно повезане, циљеве, и 

то да: 

1. студенти усвоје неопходна теоријска и стручна знања неопходна за стицање 

формалне квалификације дипломираног правника без правосудног испита, 

2. студенти могу стећи врхунске професионално специфичне компетенције,  

http://pravnifakultet.rs/dokumenta/akta/
http://pravnifakultet.rs/dokumenta/akta/
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3. се студенти подстакну на континуирано усавршавање знања и компетенција 

полагањем правосудног, другог државног или стручног испита, 

4. се студенти упуте у основе истраживања и подстакну на даље усавршавање у 

области правне науке и сродних друштвено-хуманистичких наука, 

5. студенти усаврше вештине комуникације (укључујући и споразумевање на 

страном језику), јавног наступа, способности за тимски рад и друге вештине значајне за 

правника, 

6. се реализацијом програма допринесе повећању квалитета академског образовања 

правника, 

7. се одржи квалитет образовног процеса и унапреди тако да достигне ниво 

европских високошколских институција из ове области. 

У функцији компетентности студената, студијски програм садржи академско 

опште-образовне (АОО), теоријско-методолошке (ТМ) и научно-стручне предмете (НС) 

чијим изучавањем је олакшано стицање знања из стручно-апликативних предмета (СА). 

Изучавањем поједине категорије предмета остварују се специфични циљеви у склопу 

општег циља студијског програма. 

Циљеви изучавања АОО предмета су подизање нивоа информисаности и опште 

културе неопходне за професионалну делатност, као и развој комуникационих вештина 

(укључујући и правничку комуникацију на страном језику) и подстицање почетних 

интересовања за истраживања у области права. 

Циљеви изучавања ТМ предмета јесу стицање знања о методима сазнавања права и 

правним феноменима, оспособљавање студената да расуђују у складу са правом, да 

овладају методама бављења правом у пракси, приликом стварања и примене права, тј. да 

користе логичке методе у анализи и закључивању (правни силогизам) и да правилно 

примењују технике тумачења правних норми. 

Циљеви изучавања НС предмета јесу да сe стицањем номотехничких знања развију 

способности студената да уоче разлике између научне формулације правног става и 

нормативног основа из кога се тај научни став изводи и обратно, да овладају вештинама 

самосталног и правилног интерпретирања правне норме и применом права у складу са 

специфичностима одређене гране правне науке и да критички оцењују домете примене 

права у одговарајућем друштвеном окружењу.  

Циљеви изучавања СА предмета јесу оспособљавање студената за самостално 

решавање конкретних правних проблема, коришћење правних процедура и метода 

примене права уз повезивање теоријских и стручних знања унутар одређених грана права 

и интердисциплинарно, из различитих грана права и правних дисциплина. 
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Компетенције дипломираних студената 

 Завршетком ОАСП студент очекивано стиче следеће опште и посебне 

компетенције: 

1) општа знања из граничних области појединих друштвених наука  и права, којима 

проширује општу културу, што је предуслов развоја способности критичког расуђивања о 

друштвеним појавама и усвајања вредности демократске културе, 

2) посебна знања о основним појмовима и институтима из важећег права (јавног и 

приватног), усаглашено са садржином правосудног и других стручних испита, 

3) способност повезивања теоријских и практичних знања, решавања случајева и вештину 

састављања правних аката, 

4) способност примена техника тумачења правних текстова, као неопходне компоненте 

правничког расуђивања, 

5) добро развијену способност логичког размишљања и закључивања применом правног 

силогизма, 

6) способност спровођења основних научних/правних истраживања и проналажења 

одговарајућих извора истраживања, 

7) вештину правилног и јасног изражавања у писаној и усменој форми, уз коришћење 

усвојене правне терминологије, 

8) вештине социјалне комуникације и преговарања, учешћа у тимском раду, уверљивости 

у наступу, 

9) савесности и понашања у складу са етичким стандардима правне професије, 

10) самосталности у примени стечених знања и интегритета у одлучивању. 

 Наведена знања, вештине, способности и ставови одговарају дескрипторима исхода 

учења за ниво 6 националног оквира квалификација. Студент стиче 6.2 ниво 

квалификација и академско звање дипломирани правник (дипл. прав.). Завршетком студија 

студент има директну проходност на мастер академске студије права. 
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ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 

Структура студијског програма 
 

Предмети/ наст. 

садржаји  

 

AКТИВНА НАСТАВА недељно Ук. 

АН 

Група 

предмет/ 

статус 

Остало ЕСПБ 

1. П  

 

2. В 3. ДОН 

 

4. СИР 

 

I семестар 

Основи 

методологије 

правних 

истраживања  

2 2 2  90 ТМ/О  12 

1.Студијски модул Управо право 

Компаративна 

јавна управа 

2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Управно право 

  2 2 60 TM/O  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

модула** 

2 1   45 СА/И  4 

1. Студијски модул Кривично право 

Кривично право и 

заштита жртава 

2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Кривично право 

  2 2 60 TM/O  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

модула** 

2 1   45 СА/И  4 

2. Студијски модул Међународно привредно право 

Међународно 

привредно право 

2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Међународно 

привредно право 

  2 2 60 TM/O  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

модула** 

2 1   45 СА/И  4 

3. Студијски модул Правосудно организационо право 

Правосудни 

систем 

2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Правосудно 

организационо 

право 

  2 2 60 TM/O  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

2 1   45 СА/И  4 
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модула** 

4. Студијски модул Породично право 

Права детета и 

породица 

2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Породично право 

  2 2 60 ТМ/ О  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

модула** 

2 1   45 СА/И  4 

6. Студијски модул Еколошко право 

Еколошко право 2 2   60 НС/О  6 

Семинар – 

Еколошко право 

  2 2 60 TM/O  6 

Изборни предмет 

модула* 

2 1   45 СА/И  4 

Изборни предмет 

са другог 

модула** 

2 1   45 НС или 

СА/И 

 4 

УКУПНО 8 6 4 2 300 -  32 

II семестар 

Припрема 

завршног рада 

   20 300 О - 10  

Стручна пракса      О 90 3 

Мастер рад      О 30 15 

УКУПНО    20 300  120 28 

УКУПНО НА 

ЗАВРШНОЈ 

ГОДИНИ 

8 6 4 22 600  120 60 

 

*Листа изборних предмета студијских модула (од два предмета студент бира један): 

Студијски модул Управно право 

Право локалне самоуправе 

Судска контрола управе 

Студијски модул Кривично право 

Прекршајно право 

Право извршења кривичних санкција 

Студијски модул Међународно привредно право 

Привредно право Европске уније 

Међународна трговинска арбитража 

Студијски модул Правосудно организационо право 

Јавнобележничка делатност 

Јавноизвршитељска делатност 

Студијски модул Породично право 

Имовински односи чланова породице 

Породична медијација 

Студијски модул Еколошко право 

Међународно еколошко право 

Одговорност за еколошке штете 

 

** Листу изборних предмета са другог модула чине сви наведени изборни предмети са 

преосталих модула (студент бира један од десет предмета) 
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Студијски програм носи назив Мастер академске студије права (МАСП). Студијски 

програм представља надоградњу програма који се остварује на првом нивоу академских 

студија у обиму од 240 ЕСПБ и са кога студенти имају директну проходност на мастер 

академске студије. Студије МАСП трају једну године (два семестра), имају обим од 60 

ЕСПБ. Студијски програм омогућава студентима да се одлуче између различитих 

студијских модула. Tоком трајања студија студент мора да: положи четири предмета (два 

обавезна и два изборна), одбрани један семинарски рад, обави истраживање ради 

припреме завршног мастер рада, изради и одбрани завршни мастер рад и да обави 

студенску стручну праксу. Полагање испита и одбрана семинарског рада носи укупно 32 

ЕСПБ, док припрема, израда и одбрана завршног рада и стручна пракса носи додатних 28 

ЕСПБ. 

 Мастер академске студије права организоване су кроз шест студијских модула: 

модул Управно право, модул Кривично право, модул Међународно привредно право, 

модул Правосудно организационо право, модул Породично право и модул Еколошко 

право. Бирањем одређеног модула студенти су обавезни да прикупе 16 ЕСПБ кроз 

полагање једног заједничког обавезног предмета из области методологије истраживања, 

једног обавезног предмета са модула и израдом и одбраном семинарског рада, док остатак 

бодова могу да прикупе са две листе изборних предмета, при чему прву листу чине 

изборни предмети са тог модула, а другу листу изборни предмети са других модула у 

оквиру истог студијског програма. У оквиру обавезног предмета са модула проучавају се 

наставни садржаји неопходни за разумевање основних теоријских концепата својствених 

ужим подручјима права на које се модули односе, док је додатна специјализација за ужу 

стручну област омогућена избором једног изборног предмета са модула, а повезивање 

знања са другим стручним областима постиже се избором предмета са другог модула.  

Заједничкa основa модуларно организованог МАСП износи 37 ЕСПБ (61,6%). Чине 

је заједнички обавезни предмет за све модуле (12 ЕСПБ), студијски истраживачки рад 

ради припреме завршног рада (10 ЕСПБ) и израда и јавна одбрана завршног рада (15 

ЕСПБ). Како се изборни предмети са појединачних модула појављују на осталим 

модулима као изборни, заједничка основа се увећава за још 6%. На појединачним 

модулима студент прикупља, кроз полагање обавезног предмета, семинара и изборног 

предмета са модула 16 ЕСПБ бодова (26,6%). Стручна пракса се организује по завршетку 

наставе у другом семестру у трајању од 90 часова и вреднује се ЕСПБ бодовима. Према 

броју бодова теоријско-методолошки предмети заступљени су са 30%, док остатак чине 

научно и стручно-апликативни предмети (у оквиру којих се обавља и студијско-

истраживачки рад, пракса и одбрана завршног мастер рада). 

Понуда изборних предмета по модулима може се ажурирати сваке школске године 

у обиму допуштених измена студијског програма које не подлежу поновној акредитацији, 

ради осавремењивања програма. Факултет задржава право да на основу интересовања 

кандидата и расположивих ресурса на почетку првог семестра донесе одлуку за које ће 

предмете бити организована настава. 
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Услови за упис 
 

На МАСП могу се уписати кандидати који су на основним академским студијама 

на Факултету или другом правном факултету у Републици Србији стекли 240 ЕСПБ, као и 

лица која су у наведеном обиму завршила академске студије на факултету на коме се 

изучавају сродне друштвено-хуманистичке науке (стечени ниво шест подниво 2 

квалификација према националном оквиру квалификација). Упис на студијски програм 

академских студија могу остварити и лица која су према ранијим прописима стекла 

еквивалентни ниво академског образовања. Упис кандидата који су стекли претходни 

ниво образовања на факултетима сродних друштвено-хуманистичких наука условљен је 

обавезом полагања допунских испита пре уписа, у складу са општим актима Факултета. 

 

Услови за прелазак на МАСП или са МАСП на друге студијске 

програме истог нивоа 
 

Студенти би могли да прелазе са МАСП на неки други програм мастер академских 

студија на Факултету, ако буде акредитован, под условима и на начин регулисаним 

општим актима Факултета. Прелазак студената са других студијских програма које су 

уписали на другом правном факултету или на факултету из области сродних друштвено-

хуманистичких наука могао би бити омогућен под условима предвиђеним општим актима 

Универзитета Унион и Факултета уз процену степена подударности програма и потребе 

за полагањем допунских испита. Под условима регулисаним општим актима Факултета 

омогућава се прелазак на МАСП студентима који су уписали мастер студије 

Корпоративно право и право организација на Факултету, а нису их окончали до почетка 

примене новог студијског програма. 
 

Оцењивање и вредновање студентског постигнућа 
 

Редовним похађањем наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита студент може да оствари наведене исходе учења. Коначна оцена на предмету 

заснована je на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем завршног усменог испита. Предиспитне обавезе вреднују се у 

распону од 30 до 70 поена у укупних 100 поена колико студент максимално може 

остварити на неком предмету испунивши све предиспитне обавезе и положивши завршни 

испит. Врсте предиспитних обавеза, наставне методе и начин повезивања исхода учења, 

наставних метода и оцењивања утврђени су силабусима за сваки наставни предмет, у 

складу са општим актом Факултета који регулише начине извођења наставе на основним 

и мастер академским студијама. Наведеним општим актом Факултета регулисан је и 

начин пријаве теме завршног мастер рада и поступак одбране. 
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Квалитет, савременост и међународна усаглашеност 
 

МАСП испуњава европске стандарде начином како су предвиђени услови уписа, 

трајање студија, услови преласка у наредну годину, стицање дипломе, начин студирања, а 

упоредивошћу омогућава покретљивост студената и наставника. Према tuning 

стандардима праћења међународне усаглашености европских високошколских студијских 

програма (поређењем курикулума по референтним тачкама: исходима учења и 

компетенцијама, улози ЕСПБ, приступу учењу, подучавању и оцењивању и обезбеђењу 

квалитета у процесу образовања). Модуларна структура мастера са једним заједничким 

обавезним предметом за све студенте, и предметима распоређеним по одговарајућим 

модулима за које се студенти опредељују сходно својим афинитетима постоји на 

различитим универзитетима у Европи и региону, а као примере издвајамо Правни 

факултет Универзитета у Лувену (Белгија), Правни факултет Универзитета Радбoуд 

(Холандија), Правни факултет у Љубљани (Словенија) и Правни факултет у Сарајеву 

(БиХ).  
 

Сврха студијског програма 
 

Основни циљ мастер студијског програма јесте да пружи студентима врхунска 

стручна и теоријска знања захваљујући којима могу решавати најсложеније конкретне 

правне проблеме из одређених подручја права, што је од значаја за све правничке 

професије, а посебно за правнике који треба да се обављају послове на руководећим 

радним местима у државној управи, у правосуђу, другим организацијама или у правним 

службама у привредном сектору, у оквирима јавнобележничке службе, послове јавних 

извршитеља или адвоката. Завршетком мастер студија студенти би стекли знања и 

вештине које би им олакшали полагање државног правосудног испита, стручног испита за 

рад у државним органима и других стручних испита који су предвиђени као услов за 

приступ одговарајућим професијама или би усавршили знања и вештине неопходна за 

успешно бављење одређеном професијом. Успешно бављење правничким професијама 

претпоставља, поред специјализације знања у одређеној области, добро познавање 

функционисања целине правног система, те је зато у студијском програму остварена 

интеракција између различитих грана права и правних дисциплина, како би студенти, 

према властитим потребама и интересовањима, могли стећи увид у њихову међусобну 

повезаност. 

 

Исход учења и компетенције студената 
 

На МАСП изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за 

примену и развој знања и научно-стручних достигнућа из области права. Завршетком 

МАСП студент стиче продубљена посебна теоријска и практична знања и интелектуалне 

вештине (компетенције) неопходна за успешно обављање правничких послова на 

руководећим позицијама у управи и у привредним субјектима, односно везано за 

професије судија, судија за прекршаје, јавних тужилаца, адвоката, јавних бележника, 

јавних извршитеља и слично.  
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Повезано са циљем програма, завршетком МАСП студент очекивано стиче следећа 

знања и вештине, тј. опште и стручне компетенције: 

1) способност за обављање специјализованих правних анализа сходно одабраном 

модулу који подржава студенте у њиховом каријерном опредељењу, 

2) проширена општа теоријска и практична знања из изабраних предмета модула, што 

је суштински предуслов квалитетног и одговорног професионалног одлучивања, 

3) способности повезивања теоријских и практичних знања уз могућност решавања 

сложених питања и случајева, који захтевају познавање различитих правних 

подручја и вештину састављања сложених правних аката, 

4) способност примене различитих интерпретативних метода за тумачење правних 

текстова, као неопходне компоненте правничког расуђивања, 

5) способност логичког размишљања и закључивања применом правног силогизма и 

аргументације уз повезивање знања из различитих области права, 

6) способност спровођења основних правних научних истраживања, што укључује 

проналажење одговарајућих извора истраживања, адекватан избор метода 

истраживања примену истраживачких техника, 

7) вештине правилног и јасног изражавања у писаној и усменој форми у вези са 

правним проблемима и уверљивог излагања и јавног наступа, 

8) изграђен друштвено одговорни и критички став према друштвеним кретањима, 

9) савесности и понашања у складу са највишим етичким стандардима правне 

професије, 

10) спремност за иницијативу, независност и интегритет у одлучивању. 

 По окончаним МАСП студент који је у обиму од 240 ЕСПБ завршио основне 

академске студије права на Факултету или другом правном факултету у Републици Србији 

има директну проходност на докторске студије права на Факултету. 

 

Академски назив и стечени ниво квалификација 
 

Завршетком студија студент стиче седми ниво (подниво 1) квалификација према 

важећем законском националном оквиру квалификација и академско звање мастер 

правник (маст. прав.) у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних 

назива (Службени гласник РС, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20). 
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ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ CONTEMPORARY LEGAL STUDIES 

Структура програма 
Предмети/ наст. 

садржаји  

 

AКТИВНА НАСТАВА недељно Ук. 

АН 

Група 

предмет/ 

статус 

Остало ЕСПБ 

1. П  

 

2. В 3. ДОН 

 

4. СИР 

 

I семестар 

Legal Writing and 

Research 

3 2 3 0  TM/О  12 

Law and Politics: 

Courts as Political 

Institutions 

3 0 1 0  TM/И  6 

Seminar: The Law 

in Film and 

Literature 

0 0 4 0  АОО/И  6 

International 

Human Rights Law 

Seminar 

0 0 4 0  СА/И  6 

Theory of Human 

Rights and 

Equality Law 

2 2 0 0  ТМ/И  6 

Privacy Rights and 

the Law of 

Information 

2 2 0 0  СА/И  6 

Health and Human 

Rights 

2 2 0 0  СА/И  6 

Taxation and 

Economic 

Development 

3 1 0 0  СА/И  6 

Development and 

Public Policy 

3 1 0 0  СА/И  6 

Child Rights and 

Family Law 

3 0 1 0  СА/И  6 

Contemporary 

Dispute Resolution 

and Mediation  

3 0 1 0  СА/И  6 

EU Private Law 3 0 1 0  СА/И  6 

Selected Topics of 

Property Law 

3 0 1 0  СА/И  6 

Principles of Good 

Governance 

3 0 1 0  ТМ/И  6 

 

                                          II семестар 

Припрема мастер 

рада 

0 0 0 20  СА/О  12 

Мастер рад 0 0 0 0  СА/О 2 15 

Стручна пракса 0 0 0 0  СА/О 6 3 

УКУПНО         60 
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Правни факултет Универзитета Унион у Београду (у даљем тексту: ПФУУБ) у 

оквиру својих постдипломских студија организује и изводи Мастер академскe студијe 

права – Contemporary Legal Studies (у даљем тексту: CLS) у оквиру којих се настава, 

испити, израда и одбрана завршног рада одвијају на енглеском језику. У складу са 

важећим стандардима за акредитацију студија другог степена (одређених Правилником о 

стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа, Службени гласник 

РС, бр. 13/19), CLS је организован као посебан студијски програм. 

Овај студијски програм представља надоградњу студијског програма основних 

академских студија у обиму од 240 ЕСПБ бодова (у даљем тексту: ЕСПБ) и са кога 

студенти имају директну проходност на мастер академске студије. Студије CLS трају 

једну школску годину (два семестра) и имају обим од 60 ЕСПБ. Током студија студент 

мора да: положи испите из четири предмета (једног обавезног и три изборна); обави 

студентску стручну праксу; обави истраживање ради припреме завршног (мастер) рада и 

изради и одбрани мастер рад. Полагање испита из предмета носи укупно 30 ЕСПБ, а 

припрема, израда и одбрана завршног рада и стручна пракса носе других 30 ЕСПБ. 

 

Услови за упис 
 

На Мастер академске студије – CLS могу се уписати кандидати који су на 

основним академским студијама на Факултету или другом правном факултету у 

Републици Србији стекли 240 ЕСПБ, као и лица која су у наведеном обиму завршила 

академске студије на факултету на коме се изучавају сродне друштвено-хуманистичке 

науке (стечени ниво шест подниво 2 квалификација према националном оквиру 

квалификација). Упис на студијски програм академских студија могу остварити и лица 

која су према ранијим прописима стекла еквивалентни ниво академског образовања. Упис 

кандидата који су стекли претходни ниво образовања на факултетима сродних 

друштвено-хуманистичких наука условљен је обавезом полагања допунских испита пре 

уписа, у складу са општим актима Факултета. Додатни услов је и познавање енглеског 

језика. 

 

Оцењивање и вредновање студентског постигнућа 

 
Редовним похађањем наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита студент може да оствари наведене исходе учења. Коначна оцена на предмету 

заснована je на укупном броју поена које студент стекне испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем завршног испита. Предиспитне обавезе вреднују се у распону од 30 

до 70 поена у оквиру укупних 100 поена колико студент може максимално да оствари на 

неком предмету испунивши све предиспитне обавезе и положивши завршни испит. Врсте 

предиспитних обавеза, наставне методе и начин повезивања исхода учења, наставних 

метода и оцењивања утврђени су силабусима за сваки наставни предмет, у складу са 

општим актом ПФУУБ који регулише начине извођења наставе на основним и мастер 

академским студијама. Наведеним општим актом Факултета утврђена је и бодовна скала 

за оцењивање и уређен начин пријаве теме мастер рада и поступак одбране. 
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Квалитет, савременост и међународна усаглашеност 

 
 CLS студијски програм мастер академских студија је савремени програм који 

студентима пружа широку слободу избора предмета из области права. Предмети су 

конципирани тако да се материја обрађује у контексту изазова које савремени свет и све 

бржи развој технологија постављају пред човечанство. Сама структура програма је 

компатибилна са бројним програмима мастер академских студија у иностранству од којих 

издвајамо мастер академске студије на Лондонској школи економије и политичких наука 

(LSE), мастер академске студије правне теорије на Европској академији за правну теорију 

на Гете универзитету у Франкфурту на Мајни, као и мастер академске студије права на 

Правном факултету Универзитета у Љубљани.  Као и CLS сва три програма садрже 

обавезни/е предмет/е и нуде широк избор предмета које студенти слободно бирају било 

као изборне предмете (како је то нашем и LSE-јевом програму), било кроз избор смера уз 

додатно опредељивање за предмете који нису везани за један смер. Осим по структури и 

изборности, CLS је компатибилан са наведеним програмима и по исходима и циљевима 

учења, по трајању студија и по квалификацијама које се стичу.  

 

Сврха студијског програма 
Основни циљ CLS јесте продубљена едукација студената, и то како оних који су 

тек окончали основне академске студије, тако и искусних професионалаца који желе да 

прошире своја правна знања и вештине, са посебним нагласком на савремена правна 

питања. Сврха овог студијског програма јесте да студенти стекну правничка знања која 

ће им омогућити да постављају питања, дискутују и процењују ставове других, проналазе 

релевантне материјале и граде аргументе у вези са прописима, мерама јавне политике, 

постојећом праксом и могућностима за реформе. Програм поред правне, укључује и 

компоненту јавне политике, са циљем оспособљавања студената да о праву размишљају у 

контексту обликовања, дефинисања и спровођења релевантних мера јавне политике. 

Имајући у виду његов свеобухватни циљ, програм CLS настоји да пружи максималну 

флексибилност и омогући студентима да прилагоде студије својим академским и 

професионалним интересовањима, у широком спектру области права. Студенти могу да 

конкретизују ток својих студија бирајући већину предмета са листе изборних предмета. 

Поред мастер рада, једини обавезни предмет односи се на методе правног писања и 

истраживања. Поред тога, студенти морају да обаве стручну праксу у одговарајућој 

организацији, по свом избору. Ово заједничко обавезно језгро програма пружа студентима 

релевантне вештине правног истраживања и писања и способност да своја знања и 

вештине примене у пракси. 

 

Исход учења и компетенције студената 
CLS je академски студијски програм који оспособљава студенте за развој и 

примену знања и научно-стручних достигнућа из области права. Завршетком CLS студент 

стиче продубљена теоријска и практична знања и интелектуалне вештине неопходне за 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2021/LLM
https://www.legaltheory.eu/llm-in-legal-theory/
https://www.legaltheory.eu/llm-in-legal-theory/
https://www.pf.uni-lj.si/en/2nd-cycle/
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успешно обављање правничких послова на руководећим позицијама у управи, правосуђу, 

међународним организацијама, привреди и невладином сектору. 

У складу са циљем програма, завршетком CLS студент стиче следећа знања и 

интелектуалне вештине, тј. опште и стручне компетенције: 

1. способност за обављање специјализованих правних послова; 

2. проширена општа теоријска и практична знања из изабраних предмета, као 

суштински предуслов квалитетног и одговорног професионалног одлучивања; 

3. способности повезивања теоријских и практичних знања уз могућност решавања 

сложених питања и случајева, који захтевају познавање различитих правних 

подручја и вештину састављања сложених правних аката; 

4. способност примене различитих интерпретативних метода за тумачење правних 

текстова, као неопходне компоненте правничког расуђивања; 

5. способност логичког размишљања и закључивања применом правног силогизма 

и аргументације уз повезивање знања из различитих области права; 

6. способност спровођења основних научних/правних истраживања, што укључује 

проналажење одговарајућих извора истраживања, адекватан избор метода 

истраживања и примену истраживачких техника; 

7. вештине правилног и јасног изражавања у писаној и усменој форми у вези са 

правним проблемима и уверљивог излагања и јавног наступа; 

8. изграђен одговорни и критички став према друштвеним збивањима, 

9. савесности и понашања у складу са највишим етичким стандардима правне 

професије; 

10. спремност за иницијативу, независност и интегритет у одлучивању. 

  

По окончаним CLS студент који је у обиму од 240 ЕСПБ завршио основне академске 

студије права на ПФУУБ или другом правном факултету у Републици Србији има 

директну проходност на докторске студије права на ПФУУБ. 

 

Академски назив и стечени ниво квалификација 
 

Завршетком студија студент стиче седми ниво (подниво 1) квалификација према 

важећем законском националном оквиру квалификација и академско звање мастер 

правник (маст. прав.) у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних 

назива (Службени гласник РС, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20 и 

10/21). 

 

Школарина 
Школарина за оба мастер програма износи 1200 евра у динарској противвредности 

према средњем курсу НБС на дан уплате. Обухвата накнаду за предавања, менторске 

консултације, полагање испита, припрему и одбрану мастер рада.  
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ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

Структура програма 
П р в а    г о д и н а 

Активности Број часова АН (нед.) Укупно 

АН  

Остало ЕСПБ 

П НИР 

I семестар 

Теорија права са методологијом 

научног истраживања 

4 2 90  12 

Увод у научноистраживачки рад 

- 

Семинар (бира се 1 од 2): 

- Специфичности у области 

јавног права 

- Специфичности у области 

приватног права 

1 8 135  12 

Изборни предмет I* 5 - 75  10 

Укупно I семестар: 10 10 300  34 

II семестар 

Преносива знања и вештине I* 2 4 90  6 

Изборни предмет II* 5 - 75  10 

Класици правне литературе – 

семинар 

2 7 135  10 

Годишњи извештај о раду - - -  - 

Укупно II семестар: 9 11 300  26 

 

Д р у г а   г о д и н а 

Активности Број часова АН 

(нед.) 

Укупно 

АН  

Остал

о 

ЕСПБ 

П НИР 

III семестар 

Изборни предмет III* 5 - 75  10 

Преносива знања и вештине II* 2 4 90  6 

Самостални НИР – припрема, 

израда и објављивање научног 

чланка 

- 9 (студијски 

истр. рад везан 

за ДД) 

135  10 

Укупно III семестар: 7 13 300  26 

IV семестар 

Изборни предмет IV* 5 - 75  10 

Самостални НИР по избору - 6 (студијски 

истр. рад везан 

за ДД) 

90  9 

Припрема и одбрана пројекта 

докторске дисертације 

- 9 (студијски 

истр. рад везан 

за ДД) 

135  15 

Пријава теме докторске 

дисертације 

- - -  - 

Годишњи извештај о раду - - -  - 
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Укупно IV семестар: 5 19 300  34 

 

 

 

Т р е ћ а   г о д и н а 

Активности Број часова АН (нед.) Укупно 

АН  

Остал

о 

ЕСПБ 

П НИР 

V семестар 

Припрема и израда докторске 

дисертације 

- 20 (студијски 

истраж. рад 

непосредно 

везан за ДД) 

300  30 

Реферисање о напретку 

истраживања 

- - - - - 

Укупно V семестар: - 20 300  30 

VI семестар 

Реферисање о напретку 

истраживања 

- - - - - 

Израда и одбрана докторске 

дисертације 

- 20 (студијски 

истраж.  рад 

непосредно 

везан за ДД) 

300 - 30 

Укупно IV семестар: - 20 300  30 

 

 

Листа изборних предмета* (од наведених девет током прве две године студија студент бира 

четири у складу са индивидуалним програмом истраживања и темом будуће докторске 

дисертације) 

1. Конституционализам и демократија 

2. Теорија уставног права 

3. Кривично право и савремени криминалитет 

4. Међународно право и савремени свет 

5. Право заштите животне средине 

6. Право на добру управу 

7. Уговори у међународној трговини 

8. Грађански поступци 

9. Алтернативни приступи заштити права из породичних односа 

10. Људска права у медицинском контексту 

 

Листа преносивих вештина * (Од наведених четири студент бира по једну у првој и другој 

години) 

1. Управљање процесом научног истраживања; 

2. Комуникационе вештине неопходне за објављивање научних радова;  

3. Комуникационе способности важне за учешће на конференцијама; 

4. Вештине критичког мишљења и решавања сложених проблема. 

 

 

Студијски програм носи назив Докторске студије права и Правни факултет 

Универзитета Унион га може реализовати и у сарадњи са акредитованом страном 

високошколском установом у режиму студија за стицање заједничке дипломе (Joint PhD), 
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у складу са општим актима Универзитета и Факултета. Студијски програм се изводи 

током три године (шест семестара) и има обим од 180 ЕСПБ. 

Циљеви програма усклађени су са циљевима Факултета, будући да се реализацијом 

студијског програма остварује мисија факултета, предвиђена Стратегијом обезбеђења 

квалитета Правног факултета Универзитета Унион у Београду, као и сврха студијског 

програма из чл. 61 Статута Факултета. Образовање високо компетентних правних 

стручњака који ће, кроз свој истраживачки рад померати границе правне науке и 

унапређивати праксу важан је друштвени задатак који Факултет успешно остварује већ 

готово две деценије изводећи студијски програм докторских студија. 

Студијски програм ДСП одговара моделу Болоњског система (структуирани 

програм). У структури студијског програма долази до изражаја настојање да се студијски 

програм заснује као отворени систем намењен масовнијем генерисању и преношењу 

знања на трећем степену студија, у складу са европским идеалом тзв. друштва знања. 

Студијски програм је у складу са традицијом Факултета конципиран као програм општег 

типа, с тим што је омогућена индивидуализација наставе избором предмета и наставних 

садржаја према подручјима научних интересовања студената и њиховим образовним 

потребама.  

Комбинација обавезних и изборних предмета омогућава да се студијски програм 

прилагоди научним интересовањима сваког студента докторских студија понаособ, како 

би усавршиo научна знања, развиo креативне научне способности и академске вештине 

неопходне за успешан развој професионалне каријере, пре свега у научноистраживачким 

или високошколским установама, али и у другим правним лицима или у самосталној 

делатности. Докторске студије права традиционално су оријентисане на теоријско 

истраживање права, анализу законодавства и судске праксе, детаљније и шире, уз чешће 

коришћење компаративног правног приступа и/или интердисциплинарног приступа који 

укључује повезивање стечених знања из области права са знањима из других друштвених 

наука или ванправних дисциплина. 

Tоком трајања студија студент мора да: положи један обавезни предмет из теорије 

права и методологије научног истраживања, изради и одбрани два семинарска рада 

(везано за употребу истраживачких метода и техника на конкретном примеру и анализу 

изабраног дела из класичне правне литературе), усаврши вештине неопходне за бављење 

научно-истраживачким радом, положи четири предмета која бира са изборне листе 

имајући у виду области за које показује нарочита научна интересовања, као и да, у склопу 

припрема за израду докторске дисертације, припреми, изради и објави један научни рад у 

часопису који се налази на листи категорисаних научних часописа надлежног 

министарства и да припреми, изради, објави и јавно изложи предавање или саопштење на 

научном скупу, а потом да пријави тему и одбрани пројекат докторске дисертације, 

самостално обави научно истраживање везано за предмет докторске дисертације, изради 

докторску дисертацију и јавно је одбрани. 

Планом наставе за наредну школску годину, Наставно-научно веће, на основу 

опредељења студената и других критеријума, утврђује распоред изборних предмета по 

семестрима, тако да се настава из једног предмета организује само у једном семестру. 

Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђених за реализацију студија мора бити остварена 

на предметима и наставним садржајима који су у вези са темом докторске дисертације. 

Коначни резултат студијског програма је докторска дисертација која, као 

самостално и оригинално дело једног кандидата, мора задовољавати, у погледу 
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примењених метода, приступа истраживању и садржаја, критеријуме предвиђене за 

научну монографију. 

 

Услови за упис на студијски програм 
 

У складу са законом, општим актима Факултета и Универзитета Унион, на ДСП се 

могу уписати кандидати који завршили основне академске и мастер академске студије или 

интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ, односно најмање четворогодишње студије по 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (Службени 

гласник РС, бр. 76/05) на Правном факултету Универзитета Унион у Београду или на 

другом правном факултету у Републици Србији. 

Општи услов за упис на докторске студије је познавање барем једног страног 

језика. 

Под посебним условима, прописаним правилима Факултета који уређују докторске 

студије, право на упис на студијски програм остварују лица која су по ранијим прописима 

стекла звање магистра правних наука, лица која су у претходном степену образовања 

стекла звање са листе Националног савета за високо образовање Републике Србије из 

сродних научних области друштвено-хуманистичких наука и лица која су претходни 

степен образовања стекла у иностранству. Кандидат који има звање магистра правних 

наука може бити уписан ван акредитацијом одобрене уписне квоте на другу годину 

докторских студија права уз признавање дела наставних обавеза (предмета) које је полагао 

током претходних постдипломских студија и обавезу да испуни остале обавезе 

предвиђене студијским програмом ДСП. Кандидат који је у иностранству завршио 

претходни ниво студија може остварити право на упис на ДСП под условима да је 

извршено признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања и да зна 

српски језик на коме се изводи студијски програм. Лица која су у претходном степену 

образовања стекла звање са листе Националног савета за високо образовање Републике 

Србије из сродних научних области друштвено-хуманистичких наука могла би се уписати 

на студијски програм ДСП под условом да положе допунске испите, чиме се отклања 

недостатак подударности програма основних или мастер академских студија које је лице 

завршило и наведених програма из области права који се остварују на Факултету. Потребу 

за испуњавањем посебних услова констатује и садржину услова опредељује Комисија за 

спровођење уписа на докторске студије, а решењем потврђује декан. Кандидати морају 

испунити посебне услове пре уписа на докторске студије.  

 

Школарина 

 
Цена школарине на докторским студијама износи 2000 евра по години студија у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Школарина обухвата 

накнаду за предавања, менторске консултације, полагање испита, припрему и одбрану 

докторске дисертације. 
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Оцењивање и вредновање студентског постигнућа 
 

Студијски програм обавезује студенте на редовно похађање наставе. Редовним 

похађањем наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 

може да оствари наведене исходе учења. Коначна оцена на предмету заснива се на 

укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и 

полагањем завршног усменог испита. Предиспитне обавезе вреднују се у распону од 30 до 

70 поена у укупних 100 поена колико студент максимално може остварити на неком 

предмету испунивши све предиспитне обавезе и положивши завршни испит. Врсте 

предиспитних обавеза, наставне методе и начин повезивања исхода учења, наставних 

метода и оцењивања утврђени су силабусима за сваки наставни предмет, у складу са 

општим актом којим су уређена правила докторских студија. Наведеним општим актом 

Факултета уређен је и начин пријаве теме докторске дисертације, као и поступак њене 

оцене и одбране. 

 

 

Исход процеса учења 
  

Студијски програм ДСП одговара захтевима академског студијског програма у 

оквиру студија трећег степена – докторске академске студије.  

Опште и посебне вештине (компетенције) које се очекивано стичу завршетком 

докторских студија укључују: 

- компетентно обављање научног истраживања из области правне науке повезане са 

темом докторске дисертације, уз допринос развоју науке, унапређењу легислативе 

и правног система, 

- темељно и систематско теоријско познавање и разумевање области из које се 

усавршава, 

- коришћење различитих метода истраживања примерених теоријским и 

емпиријским истраживањима у пољу друштвено-хуманистичких наука,  

- логичко закључивање коришћењем правног силогизма и аргументације и 

применом различитих интерпретативних метода за тумачење правних текстова, 

- капацитет за ефикасно усмено и изражавање писаним путем и комуникацију у 

вези са правним питањима, 

- капацитет за организовање истраживања, проналажење правних извора и 

спровођење истраживања (индивидуално или у оквиру тима), 

- капацитет за критичко мишљење и креативан приступ решавању сложених 

проблема из области усавршавања, 

- подстицање друштвено одговорног размишљања и критичког става према 

појавама у друштву и друштвеним кретањима,  

- промовисање највиших етичких стандарда правне професије.  
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Академски назив и стечени ниво квалификација 
 

Завршетком студија студент стиче осми ниво квалификација према важећем 

законском националном оквиру квалификација и академско звање доктор наука – правне 

науке (Dr.) у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива 

(Службени гласник РС, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20). 

 

Циљ студијског програма 
 

Основни циљ студијског програма ДСП јесте да омогући студентима да стекну 

проширена, детаљнија и употребљива сазнања о савременом праву у одабраном подручју 

и вештине неопходне за компетентно извођење научно-истраживачког рада у области 

правне науке и руковођење научним пројектима, као и за развој каријере на 

високошколским, научноистраживачким и у свим другим организацијама које имају 

потребе за правним стручњацима оспособљеним да креативно решавају сложене правне 

проблеме примењујући методе научног истраживања. 

У оквиру основног циља посебан циљ студијског програма јесте оспособити 

студенте за критичку анализу научне литературе и извора истраживања, самостално 

дефинисање истраживачког проблема, његову разраду, организовање и извођење 

истраживања, израду, писање и објављивање или излагање добијених резултата научној 

јавности у форми научних радова и докторске дисертације. 

 
 

 

 

О УНИВЕРЗИТЕТУ 
http://union.edu.rs/ 

 

Универзитет Унион основан је 2005. године. Основали су га Факултет за 

градитељски менаџмент, Факултет за дизајн и Факултет за индустријски менаџмент 

(касније: Факултет за пословно индустријски менаџмент). Касније су као суоснивачи 

Универзитета приступили: Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, 

осигурање и финансије, Правни факултет Универзитета Унион (раније: Факултет за 

пословно право), Рачунарски факултет, Факултет за менаџмент некретнина, Факултет за 

предузетнички бизнис и Виша школа за еколошки инжењеринг. У марту 2010. године из 

састава Универзитета иступају: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за 

менаџмент некретнина, Факултет за предузетнички бизнис и Виша школа за еколошки 

инжењеринг. Након гашења Факултетa за дизајн, 2011. године, Универзитет Унион чине 

само четири факултета: Факултет за индустријски менаџмент, Београдска банкарска 

академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Рачунарски факултет и 

Правни факултет Универзитета Унион. Међутим, већ следеће године, Универзитету 

http://union.edu.rs/
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приступа (тада) Факултет сценских и примењених уметности – Академија лепих уметност 

(данас, Факултет савремене уметности) а убрзо затим, у лето 2013. године и Факултет за 

правне и пословне студије др Лазар Вркатић. У априлу 2015. године Факултет за пословно 

индустријски менаџмент иступа из састава Универзитета Унион, а у септембру 2017. 

године то чини и Академија лепих уметности (данас, Факултет савремене уметности), 

тако да Универзитет данас чинe четири факултета. 

Седиште Универзитета је у Београду, у ул. Косанчићев венац бр 2/5 у историјском 

делу Београда. 

Универзитет обавља делатност високог образовања у четири поља, и то у пољима: 

природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 

наука и у пољу уметности. Сви студијски програми у оквиру наведених поља остварују се 

на факултетима – члановима Универзитета. Студијски програми остварују се у сва три 

нивоа академских студија. Сви факултети остварују студијске програме у складу са 

Болоњском декларацијом.  

Циљ обављања делатности Универзитета је омогућавање законитог и успешног 

функционисања факултета у његовом саставу на традицијама и вредностима Републике 

Србије и Европе. Универзитет сарађује и са ваневропским универзитетима и отворен је за 

сваку сарадњу у области образовања и науке на принципима равноправности, узајамног 

поштовања и објективности. Универзитет настоји да формулише модерне студијске 

програме, да обезбеди квалитетан наставнички кадар и да уз високо поштовање студената 

као равноправних сарадника у истом послу, постави високе захтеве квалитетног 

образовања. Универзитет је квалитетан онолико колико су његови свршени студенти 

добри стручњаци и поштени грађани.  


