
З А П И С Н И К
 
са IX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 10. септембра 2007. године, са почетком у 18³º часова.

 
Седницом је председавала продекан за финансије, проф. др Александра

Јовановић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.       Саопштења
2.       Доношење Плана извођења наставе у школској 2007/2008. години
3.       Утврђивање предлога студијског програма докторских студија и Правилника о

оцени и одбрани докторске дисертације
4.       Утврђивање предлога броја студената за упис на дипломске академске студије

– мастер у школској 2007/2008. години
5. Утврђивање предлога за одсуство мр Танасија Маринковића
6.       Давање сагласности проф. др Драгану Митровићу за рад на Факултету за

финансијски менаџмент и осигурање – изван Универзитета у Београду
7. Докторске дисертације
8.       Магистарске тезе
9.       Разно.

 
  
Ад. 2.

О Д Л У К А
            Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2007/2008.
години, и то:
                        Катедре за грађанско право
                        Катедре за кривично право
                        Катедре за правну историју
                        Катедре за међународно право и међународне односе
                        Катедре за јавно право
                        Катедре за правно-економске науке
                        Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 
Ад. 3.

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

1. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Факултет) трају шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.
 
2. На Факултету се организују и изводе докторске студије из наука за које је матичан.
 
3. Докторске студије може уписати лице које је завршило:

·        основне студије и стекло звање дипломираног правника (VII-1 степен), са
најмање просечном оценом 8 (осам) и познавањем најмање два страна језика
релевантна за научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у
мери да се може користити страном литературом; или

·        дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани правник –
мастер, са најмање просечном оценом 8 (осам) на основним и дипломским
академским студијама и познавањем најмање два страна језика релевантна за



научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у мери да се може
користити страном литературом.

Ради рангирања кандидата, Факултет може организовати пријемни испит, у складу с
одлуком Наставно-научног већа.
Испуњеност услова проверава комисија од два члана, коју именује декан.
 
4. Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге
универзитетске основне, односно дипломске академске студије (мастер) из друштвено-
хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из тачке 3. и под условом да
положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће,
на предлог катедре. 
 
5. Циљ докторских студија је да се:

·        студент докторских студија (у даљем тексту: кандидат) обучи за научно-
истраживачки рад;

·        да се прошири и продуби његово знање, посебно у области у којој ће обављати
научно истраживање;

·        да кандидат изради квалитетну докторску дисертацију, као самосталну
монографску обраду одређене теме.

 
6. Приликом уписа првог семестра, кандидат прелиминарно пријављује тему докторске
дисертације, а Наставно-научно веће му, на предлог управника докторских студија,
одређује ментора, по правилу из реда професора, водећи рачуна о жељи кандидата и о
равномерном оптерећењу наставника.
 
7. Настава се изводи у првом семестру и обухвата:
            7.1. методологију научно-истраживачког рада;
            7.2. вештине (усмена презентација, компјутерски подржане технике, правни
интернет извори, писање научног рада, комуникација у групи, дебата и сл.);
            7.3. два предмета из уже научне области у којој се ради докторска дисертација,
односно из сродне уже научне области, у договору са ментором.
 
8.  Уже научне области из тачке 7.3. утврђује Сенат Универзитета, на предлог
Наставно-научног већа.
 
9. Завршна оцена из предмета из тачке 7. формира се на основу предиспитних
резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при чему испит
доноси 60%. Испити се полажу појединачно, после одслушане наставе. Кандидат који
не положи испит, има право да га полаже још једном, по истеку рока од шест месеци.
 
10. У другом семестру, у сарадњи са ментором, кандидат припрема пројекат докторске
дисертације.
 
11. У трећем семестру кандидат брани пројекат докторске дисертације пред комисијом
од три наставника коју именује Наставно-научно веће, на предлог управника докторских
студија. После успешне одбране пројекта докторске дисертације, Наставно-научно
веће одобрава тему докторске дисертације и прослеђује је надлежном стручном органу
Универзитета на сагласност.
 
12. У четвртом семестру бране се семинарски радови и пишу научни чланци. С овим
активностима се, уз одобрење ментора, може започети већ од првог семестра.
 
13. За упис у пети семестар докторских студија кандидат је дужан да испуни следеће
услове:



·        да положи све прописане испите са просечном оценом од најмање 8 (осам);
·        да одбрани студијским програмом прописане семинарске радове;
·        да објави најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу део

оцењеног семинарског рада на докторским студијама. Управник докторских
студија може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра и када је
научни рад прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе. Листу
часописа у којима се научни радови студената докторских студија објављују
утврђује Наставно-научно веће, на предлог катедри.

 
14. У пети семестар докторских студија може се уписати и лице које је завршило
академске специјалистичке студије из правних наука, ако:

·        познаје најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се
пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном
литературом;

·        је објавило најмање два научна рада, од којих ниједан није део завршног рада
на специјалистичким студијама, односно у претежном делу део оцењеног
семинарског рада на тим студијама.

Право на упис у пети семестар има и лице које је завршило последипломске
специјалистичке студије, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05), уколико испуни
додатне услове које утврди Наставно-научно веће, на предлог управника докторских
студија, као и уколико познаје најмање два светска језика у мери да се може користити
страном литературом, а објавило је најмање два научна рада, који не представљају
део радова предвиђених као додатни услов.
Испуњеност услова проверава комисија од три члана, коју именује декан.
 
15. У пети семестар докторских студија може се уписати и лице које је положило све
испите на последипломским магистарским студијама из наука за које је Факултет
матичан, али није одбранило магистарски рад, које:

·        познаје најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се
пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном
литературом;

·        је објавило најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу
део оцењеног семинарског рада на магистарским студијама.

Испуњеност услова проверава комисија од три члана, коју именује декан.
 
16. У петом и шестом семестру кандидат је дужан да два пута реферише о напретку
свог докторског истраживања пред комисијом од два наставника, коју образује управник
докторских студија.
 
17. Кандидат је дужан да у току докторских студија учествује на најмање два научна
скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени
реферат, а на другом може имати саопштење.
 
18. Одбрани докторске дисертације приступа се по овери шестог семестра. Докторска
дисертација треба да представља изворан и самосталан научни рад, који доприноси
развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену доприноса науци
подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални истраживач делује у
области наука за које је Факултет матичан.
 
19. Активности на докторским студијама носе следеће вредности ЕСПБ бодова:
Активности                                                    
Семестар               Број ЕСПБ бодова



Методологија                                                                                                 
I                                         8
Вештине                                                                                                          I                          
              6
Изборни предмет 1                                                                                         
I                                         8
Изборни предмет 2                                                                                         
I                                         8
Израда пројекта докторске дисертације                                                         II                 
                      30
Одбрана пројекта докторске дисертације                                                      
III                                      10
Семинарски рад                                                                                              III-
IV                                    8
Научни чланак 1                                                                                              III-IV         
                        10
Научни чланак 2                                                                                              III-
IV                                  10
Реферисање о напретку истраживања 1                                                        V-
VI                                    5
Реферисање о напретку истраживања 2                                                        V-
VI                                    5
Учешће на научном скупу са рефератом                                                        I-
VI                                     8
Учешће на научном скупу са саопштењем                                                    I-
VI                                      4
Одбрана докторске дисертације                                                                    IV-
VI                                  60        
Укупно ЕСПБ
бодова                                                             
                        180
 
20. Поступак оцене и одбране докторске дисертације уређује се правилником, који
доноси Декан, на предлог Наставно-научног већа.
 
             

ПРАВИЛНИК
О ОЦЕНИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

Члан 1.
Овим Правилником уређују се поступак оцене и одбране докторске дисертације,
пријављене на Факултету, у складу са студијским програмом.
  

I. Оцена докторске дисертације
 

Члан 2.
(1) По одобрењу ментора, студент израђену докторску дисертацију у 15 примерака
подноси Факултету – Одсеку за наставу и студентска питања.
(2) Студент докторских студија дужан је да поднесе докторску дисертацију најкасније
шест месеци пре истека рока од шест година, рачунајући од дана почетка наставе у
првом семестру студија које је уписао.



(3) Изузетно, Наставно-научно веће може, на предлог студента, тај рок продужити, ако
за то постоје оправдани разлози.
  

Члан 3.
(1) По пријему израђене докторске дисертације, Наставно-научно веће именује
Комисију за оцену дисертације.
(2) Комисију за оцену докторске дисертације чине најмање три члана из реда
наставника, односно истраживача из научне области на коју се односи тема докторске
дисертације.
(3) Најмање један члан Комисије за оцену докторске дисертације мора бити лице које
није запослено на Факултету.
(4) Председник Комисије за оцену докторске дисертације је наставник, односно
истраживач који је најстарији по звању.
  

Члан 4.
(1) Комисија за оцену докторске дисертације подноси Наставно-научном већу реферат
о томе да ли се докторска дисертација може позитивно оценити и прихватити за јавну
одбрану.
(2) Чланови Комисије за оцену докторске дисертације дужни су да реферат поднесу у
року од два месеца од дана именовања.
(3) Наставно-научно веће може изузетно тај рок из оправданих разлога продужити за
још највише два месеца.
 

Члан 5.
Када Комисија за оцену докторске дисертације поднесе реферат, декан ће одмах у
средствима јавног информисања, као и на интернет страници и на огласној табли
Факултета, огласити информацију да је реферат о докторској дисертацији поднет и да
сва заинтересована лица могу у просторијама Факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа, прегледати поднету докторску дисертацију и реферат, те уложити
свој писани приговор на дисертацију, односно на реферат.
  

Члан 6.
(1) Наставно-научно веће расправља о докторској дисертацији на основу реферата
Комисије за оцену и приговора поднетих у року из члана 5. овог правилника.
(2) Ако Наставно-научно веће закључи да се докторска дисертација не може оценити,
оно може од Комисије затражити допунски извештај или може именовати нову Комисију
за оцену докторске дисертације.
(3) Ако Наставно-научно веће закључи да се докторска дисертација може оценити, оно
ће одлучити да ли се докторска дисертација прихвата или не.
(4) Наставно-научно веће може прихватити докторску дисертацију само уколико је
већина чланова Комисије позитивно оценила ту дисертацију.
(5) Ако се Наставно-научно веће не сложи са мишљењем већине чланова Комисије,
оно може именовати нову Комисију за оцену докторске дисертације.
(6) Сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији даје веће научне области
Универзитета.
 

II. Одбрана докторске дисертације
 

Члан 7.
(1) Ако Наставно-научно веће прихвати докторску дисертацију, именује Комисију за
одбрану докторске дисертације.
(2) У Комисију за одбрану  докторске дисертације именују се, по правилу, чланови
Комисије за оцену докторске дисертације.



(3) На састав Комисије за одбрану докторске дисертације примењују се одредбе овог
правилника о Комисији за оцену докторске дисертације.
 

 
Члан 8.

(1) По добијеној сагласности из члана 6. став 6. овог правилника, декан одређује дан,
час и место одбране, на предлог председника Комисије за одбрану докторске
дисертације.
(2) Одбрана докторске дисертације мора се одржати најкасније у року од три месеца од
дана када је добијена сагласност из члана 6. став 6. овог правилника.
(3) У рок из става 2. овог члана не рачуна се месец и по дана у току летњег распуста, а
одбрана се, по правилу, не одржава у периоду између 15. јула и 25. августа.
(4) Ако кандидат без оправданог разлога не приступи одбрани рада у року из става 2.
овог члана, декан ће, на предлог Комисије за одбрану докторске дисертације,
обуставити поступак и вратити дисертацију кандидату.
(5) Декан у средствима јавног информисања, као и на интернет страници и на огласној
табли Факултета, оглашава информацију о одбрани докторске дисертације, са
подацима о кандидату, теми, времену и месту одржавања одбране, и то најкасније три
дана пре одржавања одбране.
 

Члан 9.
(1)  Одбрана докторске дисертације је јавна.
(2) Председник Комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак усмене
одбране, износи опште податке о кандидату, о резултатима његових студија и његовим
радовима, те резиме реферата о оцени докторске дисертације.
(3) После речи председника Комисије, кандидат, у оквиру времена које му одреди
председник Комисије, излаже садржај своје дисертације, методе које је применио и
објашњава закључке до којих је у њој дошао.
(4) Када кандидат заврши своје излагање, чланови Комисије му, редом који одреди
председник Комисије, постављају питања и износе примедбе на дисертацију, а могу
тражити и објашњења у вези са дисертацијом и усменом одбраном.
(5) Председник Комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и објашњења
после речи појединих чланова Комисије или ће их дати одједном.
(6) Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови Комисије и да
пружи тражена објашњења.
(7) Када Комисија нађе да се о предмету одбране довољно расправљало, председник
Комисије саопштава да је одбрана закључена, а Комисија се повлачи на већање и
одлучивање гласањем.
(8) Одлука из става 7. овог члана може бити да је кандидат докторску дисертацију:

–  одбранио;
– одбранио са одликом; или да је
– није одбранио.

(9) Комисија за одбрану докторске дисертације доноси одлуку већином гласова.
(10) У случају једнаке поделе гласова, одлучује глас председника Комисије.
(11) Председник Комисије за одбрану докторске дисертације јавно проглашава одлуку
Комисије.
(12) О усменој одбрани докторске дисертације води се записник, који потписују чланови
Комисије за одбрану.
 

Члан 10.
(1) Ако Комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи да треба
извршити проверу самосталности рада, одложиће одбрану до три месеца.
(2) Ако кандидат не дође на одбрану која је одложена, а изостанак не оправда ваљаним
разлозима, Комисија доноси одлуку да је кандидат одустао од одбране, те да није



одбранио докторску дисертацију.
 

Члан 11.
Када Комисија за одбрану докторске дисертације одлучи да је кандидат с успехом
одбранио дисертацију, сматра се да је кандидат завршио докторске студије.
 

III. Научни назив и промоција
 

Члан 12.
(1) Лице које заврши докторске студије стиче академски назив доктора правних наука,
односно доктора других наука за које је Факултет матичан.
(2) Лице из става 1. овог члана дужно је да, преко Факултета, поднесе Универзитету
молбу за промоцију за доктора наука у року од 30 дана од дана завршетка докторских
студија.
 

IV. Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.

Одредбе овог правилника сходно се примењују на кандидате – магистре наука, који, на
основу члана 128. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05),
имају право да назив доктора наука стекну према прописима који су важили до ступања
на снагу тога закона, најкасније до 10. септембра 2012. године.
  

Члан 14.
Лице коме је решењем о нострификацији признато звање мастер, стечено у
иностранству, као мастер са правом пријаве докторске дисертације, може стећи
академски назив доктора наука одбраном докторске дисертације према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најкасније до 10.
септембра 2012. године.
Одредбе овог правилника сходно се примењују на лице из става 1. овог члана.
  

Члан 15.
Кандидати из чл. 13. и 14. овог правилника подносе пријаву докторске дисертације
Наставно-научном већу, које одређује Комисију за оцену подобности теме докторске
дисертације, коју чине три наставника Факултета.
Предлог теме докторске дисертације садржи нарочито: предмет и циљ рада, научну и
друштвену оправданост, основне хипотезе од којих се полази, методе које ће се у
истраживању применити и синопсис дисертације.
Комисија за оцену подобности теме докторске дисертације подноси извештај у року од
два месеца од дана када јој је достављен предлог теме докторске дисертације.
Члан Комисије може да поднесе посебан извештај.
Наставно-научно веће оцењује подобност предложене теме докторске дисертације на
основу извештаја Комисије.
Ако Наставно-научно веће прихвати предложену тему докторске дисертације,
доставља је Универзитету на сагласност.
По добијеној сагласности, Наставно-научно веће одобрава израду докторске
дисертације и одређује ментора из реда наставника.
 

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу 1.  октобра 2007. године.
 
 
Ад. 4.

 П Р Е Д Л О Г



 
            Да се на дипломске академске студије – мастер у школској 2007/2008. години
упише исти број студената као и прошле године.
 
 

Седница је закључена у 20ºº часова.
  
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНО-
НАУЧНОГ ВЕЋА
 
Биљана Живановић                                     Професор др Александра
Јовановић
                                                                               
     
 


