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са XVI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 21. априла 2008. године, са почетком у 18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Примање записника са XV седнице
2.       Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:
                  а) једног ванредног професора за грађанскоправну ужу научну област 
(предмет Породично право) – поновни избор
                  б) једног доцента за ужу научну област Кривично право (предмет
Кривично право);

в) једног предавача за Енглески језик – поновни избор
4. Доношење Одлуке о плаћеном одсуству проф. др Весне Бесаровић
5. Утврђивање Предлога за продужење одсуства мр Горана Георгијевића
6. Давање сагласности за рад:
                  а) проф. др Дејана Поповића на Факултету за економију, финансије и
администрацију

                        б) проф. др Слободана Панова на Факултету политичких наука у
Београду

7. Разматрање Правилника о докторским студијама
8. Утврђивање предлога студијског програма дипломских академских мастер

студија "Пословно право Европске уније"
9. Организовање курса "Организовани криминилитет – појам, појавни облици и

сузбијање"
10. Докторске дисертације

11.   Магистарске тезе
12. Информација о пролазности студената уписаних по Болоњском процесу и

исписима са Факултета
13. Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских

студија
14.   Молбе студената за убрзано студирање
15.   Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ад. 7.
  

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА
О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

 
I. Услови за упис на докторске студије

 
Члан 1.

Докторске студије може уписати лице које је завршило:
1.       дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани

правник – мастер, са најмање просечном оценом 8 (осам) како на основним,
тако и на 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; или

2.       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.

Стране језике из става 1. овог члана утврђује Наставно-научно веће, на предлог
катедре.

Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге
дипломске академске студије (мастер), односно универзитетске основне студије (VII-1
степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из ст. 1. и 2.
овог члана и под условом да до 30. септембра положи одређене испите из програма
студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог катедре. 

Лице из става 3. овог члана изједначено је у правима и обавезама код уписа на
докторске студије и на докторским студијама са лицем из става 1. тачка 1, односно
тачка 2. овог члана.

 
Члан 2.

            Декан именује комисију од два наставника, који проверавају испуњеност
услова у погледу познавања страних језика из члана 1. овог правилника.
            До 30. септембра комисија из става 1. овог члана дужна је да провери
испуњеност услова у погледу познавања страних језика за сваког од кандидата
пријављених на конкурс за упис на докторске студије и да достави образложени
извештај Управнику докторских студија, кога именује Декан, из реда редовних
професора.
            Приликом проверавања испуњености услова у погледу познавања страних
језика нарочито се узима у обзир способност кандидата да преведе дати стручни текст
са страног на српски језик и са српског на страни језик.
 

Члан 3.
            Ради рангирања кандидата који су испунили услове из члана 1. овог правилника,
Факултет може организовати пријемни испит, у складу с одлуком Наставно-научног
већа.
            Пријемни испит полаже се у виду теста из два предмета с основних студија,
које, најкасније до краја месеца маја за наредну школску годину, утврђује Наставно-
научно веће, на предлог катедри.
            Декан одређује комисију за спровођење пријемног испита.
            Пријемни испит спроводи се до 10. октобра.
            Комисија из става 3. овог члана саставља ранг-листу кандидата за упис на
докторске студије.
            Просечна оцена из члана 1. став 1. овог правилника доноси 40%, а резултат са
пријемног испита 60% поена на основу којих се саставља ранг-листа.
            Кандидат има право приговора комисији из става 3. овог члана на резултат
објављен на ранг-листи у року од 24 сата од момента објављивања ранг-листе.

Наставно-научно веће може одредити минималан број поена за упис на
докторске студије.

Уколико није организован пријемни испит, ранг-листа се саставља на основу
просечне оцене из члана 1. став 1. овог правилника.
 

Члан 4.
            Прелиминарни упис на докторске студије спроводи се до 15. октобра, на основу
објављене коначне  ранг-листе.
            Коначан упис на докторске студије спроводи се по испуњењу услова из члана 6.
овог правилника.



           
Члан 5.

Наставно-научно веће може, на предлог Декана, а по прибављеном мишљењу
Управника докторских студија, продужити рокове из чл. 1–4. и члана 6. став 9. овог
правилника.
 

II. Упис у први семестар и обавезе у њему
Члан 6.

            Кандидат који је стекао право на упис на докторске студије пријављује ужу
научну област  из које жели да изради докторску дисертацију и изборне предмете из те
уже научне области, односно сродне научне области, који су у непосредној вези с
израдом докторске дисертације.

У пријави се наводи прелиминарна тема докторске дисертације, уз краће
образложење научне и друштвене оправданости те теме.

Комисија коју формира Управник докторских студија, на предлог шефа катедре
и најстаријег наставника на предмету, разматра прихватљивост пријаве кандидата.

Уколико комисија из става 3. овог члана нађе да пријава није прихватљива,
одмах позива кандидата да је измени и даје му препоруку у том правцу.

У року од десет дана кандидат треба да поднесе  нову пријаву која је у складу
са примедбама комисије.

Комисија из става 3. овог члана доставља извештај о прихватању кандидатове
пријаве Управнику докторских студија, који одмах обавештава Декана да кандидат
испуњава услове за добијање статуса студента докторских студија (у даљем тексту:
студент).

Студенту из става 6. овог члана издаје се индекс.
Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег

наставника на предмету, одређује наставника са којим ће студент припремати пројекат
докторске дисертације.

Поступак из ст. 1-8. овог члана окончаће се до 31. октобра.
 

Члан 7.
            Студент је дужан да похађа наставу из Метода научно-истраживачког рада и
вештина и једног изборног предмета.
            Испит из предмета из става 1. овог члана може се полагати у јануарском
испитном року, пред комисијом од три наставника, чији састав одређује катедра.
            Завршна оцена из предмета из става 1. овог члана формира се на основу
предиспитних резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при
чему испит доноси 60%.
            Студент који не изађе на испит у јануарском испитном року, уз одобрење
Декана, а по прибављеном мишљењу Управника докторских студија, испит може
полагати у априлском испитном року.

Студент који не положи испит, има право да га полаже још једном, по истеку
рока од шест месеци.
           

Члан 8.
До краја првог семестра студент је дужан да изради и одбрани приступни

(преддокторски) рад (обима око 100.000 карактера) из уже научне области за коју је
Факултет матичан.

Тему рада одобрава Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и
најстаријег наставника на предмету.

Рад се брани пред комисијом од два наставника, коју одређује Управник
докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника на предмету.

На предлог Управника докторских студија, Декан може ослободити обавезе
израде приступног (преддокторског) рада студента који је на дипломским мастер



студијама одбранио мастер рад.
 

III. Упис у други семестар и обавезе у њему
Члан 9.

Студент стиче право уписа у други семестар докторских студија ако изради и
одбрани приступни (преддокторски) рад, односно ако од Декана добије одлуку о
ослобођењу од те обавезе из члана 8. став 4. овог правилника.
           

Члан 10.
У другом семестру студент је дужан да похађа наставу из другог изборног

предмета.
            Испит из предмета из става 1. овог члана студент може полагати у јунском
испитном року, пред комисијом од три наставника, чији састав одређује катедра.
            Завршна оцена из предмета из става 1. овог члана формира се на основу
предиспитних резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при
чему испит доноси 60%.
            Студент који не изађе на испит у јунском испитном року, уз одобрење Декана, а
по прибављеном мишљењу Управника докторских студија, испит може полагати у
септембарском испитном року.

Студент који не положи испит, има право да га полаже још једном, по истеку
рока од шест месеци.
 

Члан 11.
Настава на докторским студијама у првом и другом семестру изводи се у

облику предавања, семинара, консултација и других облика наставе, утврђених планом
извођења наставе.

Квалитет наставе на докторским студијима оцењује се у складу са Правилником
о студентском вредновању педагошког рада наставника и на друге начине предвиђене
општим актима Универзитета и Факултета.
 

Члан 12.
            Студент у другом семестру припрема пројекат докторске дисертације, у
сарадњи са наставником кога је одредио Управник докторских студија на начин из
члана 6. став 8. овог правилника.
            Студент може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто
положи све испите са просечном оценом најмање 8 (осам).

Одбрана пројекта докторске дисертације обавља се пред комисијом од три
наставника, коју именује Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и
најстаријег наставника на предмету.

У поступку из става 3. овог члана, студент је дужан да образложи научну и
друштвену заснованост пројекта, хипотезе на којима заснива истраживање,
прелиминарне резултате истраживања и предстојеће правце дуж којих ће истраживање
даље спроводити, као и да представи ставове о теми у постојећој литератури.

Комисија из става 3. овог члана доноси одлуку да ли је студент одбранио или
није одбранио пројекат докторске дисертације и доставља свој извештај Наставно-
научном већу.

На основу извештаја из става 5. овог члана, Наставно-научно веће одобрава
тему докторске дисертације, одређује ментора и прослеђује материјал надлежном
органу Универзитета на сагласност.

Уколико је извештај из става 5. овог члана негативан, студент има право да још
једном брани пројекат докторске дисертације, у року који не може бити краћи од шест
месеци, нити дужи од годину дана од дана првобитне одбране пројекта.
 

IV. Упис у трећи семестар



Члан 13.
За упис у трећи семестар докторских студија студент је дужан да положи све

испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам) и да одбрани
пројекат докторске дисертације.
 

Члан 14.
            У трећи семестар докторских студија може се уписати и лице које је завршило
академске специјалистичке студије из правних наука, ако испуњава услове у погледу
просечне оцене и познавања страних језика из члана 1. овог правилника.

У току трећег семестра студент је дужан да, у сарадњи са наставником кога
одреди Управник докторских студија на начин из члана 6. став 8. овог правилника,
припреми и одбрани пројекат докторске дисертације.
 

Члан 15.
У трећи 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, ако испуњава услове у погледу
просечне оцене и познавања страних језика из члана 1. овог правилника.

У току трећег семестра студент је дужан да, у сарадњи са наставником кога
одреди Управник докторских студија на начин из члана 6. став 8. овог правилника,
припреми и одбрани пројекат докторске дисертације.
 

Члан 16.
Испуњеност услова из чл. 14. и 15. овог правилника проверава комисија од три

наставника, коју именује Декан, на предлог Управника докторских студија.
На начин провере знања страних језика и припреме и одбране пројекта

докторске дисертације сходно се примењују одредбе чл. 2. и 12. овог правилника.
 

V. Обавезе у трећем и четвртом семестру
Члан 17.

            У трећем и четвртом семестру се израђује и брани семинарски рад и пишу
научни чланци.

Студент у току трећег и четвртог семестра треба да учествује на најмање два
научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати
прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење.

Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику,
студенту се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са
међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од
стране угледних научних институција.

Одлуку о прихватању из става 3. овог члана доноси Управник докторских
студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.
 

Члан 18.
Студент који се уписао на докторске студије под условима из члана 1. став 1.

тачка 2. овог правилника дужан је да до краја четвртог семестра положи и допунски
испит по програму мастер студија, и то из једног обавезног и једног изборног предмета
модула који је најсличнији ужој научној области у којој пријављује докторску
дисертацију, на основу одлуке Управника докторских студија, а на предлог шефа
катедре и најстаријег наставника на предмету.
 

VI. Упис у пети семестар
Члан 19.

За упис у пети семестар докторских студија студент је дужан да испуни следеће
услове:



·        да му је Универзитет дао сагласност на тему докторске дисертације;
·        да одбрани семинарски рад;
·        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 објављују научни радови
студента утврђује Наставно-научно веће, на предлог катедри;

·        да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од
којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може
имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну
проблематику, студенту се може прихватити и учешће на водећим научним
скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима
организованим од стране угледних научних институција.

 
 

VII. Обавезе у петом и шестом семестру
Члан 20.

У петом и шестом семестру студент је дужан да два пута реферише о напретку
свог докторског истраживања пред комисијом од два наставника, коју образује
Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника на
предмету.
 

 
VIII. Одбрана докторске дисертације

Члан 21.
Оцени докторске дисертације може се приступити у шестом семестру, пошто

ментор констатује да је дисертација подесна за преглед и оцену.
Поступак оцене и одбране докторске дисертације уређује се правилником, који

доноси Декан.
 

IX. Научни назив и промоција
Члан 22.

Када комисија за одбрану докторске дисертације одлучи да је кандидат с
успехом одбранио дисертацију, сматра се да је студент завршио докторске студије.

Лице које заврши докторске студије стиче научни назив доктор правних наука,
односно доктор правно-економских, правно-социолошких или правно-политичких наука.

Лице из става 2. 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.
 

X. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.

Почевши од школске 2010/2011. године, на допунском испиту из члана 18. овог
правилника полагаће се предмети из наставног плана дипломских академских студија
(мастер), утврђеног Статутом Факултета из 2007. године.
 

Члан 24.
            Наставно-научно веће утврдиће стране језике из члана 1. став 1. овог
правилника најкасније до 15. јуна 2008. године.
 

Члан 25.
            Уколико се у разумном року не постигне сагласност између шефа катедре и
најстаријег наставника на предмету око предлога из члана 6. ст. 3. и 8, члана 8. ст. 2. и



3, члана 12. став 3, члана 17. став 4. и чл. 18. и 20. овог правилника, коначну одлуку
доноси Декан, на предлог Управника докторских студија.
            У спору око надлежности у вези са катедром, односно предметом, Декан доноси
одлуку на начин из става 1. овог члана.
            Коначну одлуку у спору из става 2. овог члана доноси Наставно-научно веће.
 

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној

табли.
 
Ад. 8.
 

 ПРЕДЛОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА

"ПОСЛОВНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ"
 
Утврђује се предлог студијског програма дипломских академских (мастер)

студија под називом "Пословно право Европске уније".
 
Програм ових студија интегрише се са Темпус пројектом дипломских

академских (мастер) студија европских интеграција.
 
Предлог програма доставити Сенату Универзитета на усвајање.

                                                             
  
Седница је закључена у 22³º час.

 
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                                   
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                  
Професор др Мирко Васиљевић
 


