
З А П И С Н И К
 
са III седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане
21. децембра 2009. 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 II седнице
2.       Саопштења
3.       Извештај о раду Управе Факултета у мандатном периоду 2006/07-2008/09. година
4.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Кривично право
– предмет Кривично право

б) једног ванредног професора за ужу научну област Социологија права - предмет
Основи социологије и социологија права  (поновни избор)

в) једног ванредног професора за ужу Грађанскоправну научну област – предмет
Наследно право

г) једног асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
право
            д) једног асистента за ужу научну област Правна историја - предмет Римско право
(поновни избор)
            ђ) једног асистента за ужу научну област Правна историја - предмет Национална
историја државе и права
            е) једног асистента за ужу научну област Правна историја - предмет Римско право
            ж) једног сарадника у настави за ужу научну област Социологија права - предмет
Основи социологије и социологија права

5.       Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Слободану Марковићу за рад на Правном факултету Универзитета у
Новом Саду
            б) проф. др Драгору Хиберу за рад на Грађевинском факултету Универзитета у
Београду
            в) асист. мр Милошу Живковићу за рад на Грађевинском факултету Универзитета у
Београду

6.       Утврђивање предлога за одсуство др Татјане Јованић
7. Разматрање питања даљег поступка избора др Балше Кашћелана у звање доцента за

Грађанскоправну ужу научну област – предмет Наследно право
8. Доношење Одлуке по захтеву проф. др Мирјане Стефановски за поништење дипломе о

академском називу мастера права мр Душана Ракитића
9. Измене и допуне Програма докторских студија и Правилника о докторским студијама
10.   Доношење Измењеног плана за извођење наставе на Катедри за грађанско право у

школској 2009/2010. години
11.   Доношење Одлуке о програму полагања пријемног испита
12.   Предлози катедара о писменом квалификационом испиту у школској 2009/2010. години
13.   Доношење Одлуке о плану научних скупова Правног факултета у 2010. години
14.   Докторске дисертације
15.    Магистарске тезе

16. Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
17. Доношење Одлуке о одобрењу уписа на:

                  а) докторске студије
                  б) мастер студије



18. Молба Нинослава Стошића за признавање испита положених на специјалистичким
струковним студијама "Тероризам, организовани криминалитет и корупција"

19. Признавање испита положених на другим факултетима
20. Вредновање у ЕСП бодовима предмета положених по старом наставном плану 

21.   Разно.
 

Наставно-научно веће донело je следећe важнијe одлукe.
 
Ад. 3.
 

О Д Л У К А
 

Усваја се Извештај о раду Управе Факултета у мандатном периоду од 2006/07. до 2008/09.
године, као и Извештај о раду часописа "Анали Правног факултета у Београду", у периоду од
2007. до 2009. године.
 
              
Ад. 9.

 
Измене и допуне Програма докторских студија и Правилника о докторским

студијама
 

О Д Л У К А
 

Прихватају се предлози катедара за измене и допуне Програма докторских студија, и то:
           

1.Катедре за међународно право и међународне односе
2. Катедре за кривично право

            3. Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 

            Веће је усвојило следећи текст.
 

ПРАВИЛНИК
О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Пречишћен текст
 

I. Услови за упис на докторске студије
Члан 1.

1) Докторске студије може уписати лице које је завршило:
1. дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани правник – мастер, са
најмањом 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
(дипломирани правник са мастером); или
2.      основне студије и стекло звање дипломираног правника (VII-1 степен), са најмањом
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 (дипломирани правник без мастера).

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

3) 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. 

4) 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.
1) Декан именује комисију од два наставника, који проверавају испуњеност услова у

погледу познавања страних језика из члана 1. овог правилника.
2) 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.

3) 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.
1) Ради рангирања кандидата који су испунили услове из члана 1. овог правилника,

Факултет може организовати пријемни испит, у складу с одлуком Наставно-научног већа.
2) 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.

3) Декан одређује комисију за спровођење пријемног испита.
4) Пријемни испит спроводи се до 10. октобра.
5) Комисија из става 3. овог члана саставља ранг-листу кандидата за упис на докторске

студије.
6) 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.
7) 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.
8) Наставно-научно веће може одредити минималан број поена за упис на докторске

студије.
9) Уколико није организован пријемни испит, ранг-листа се саставља на основу просечне

оцене из члана 1. став 1. овог правилника.
 

Члан 4.
1) Прелиминарни упис на докторске студије спроводи се до 15. октобра, на основу

објављене коначне  ранг-листе.
2) 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 Уже научне области и списак предмета (Студијски програм)

Члан 5а.
1) Кандидати на докторским студијама при упису бирају уже научне области (смерове),

које утврђује Наставно-научно веће (Програм докторских студија).
2) Програмом докторских студија утврђују се три обавезна (основна) и најмање три

изборна предмета у свакој ужој научној области, из којих кандидати похађају наставу и полажу
испите током докторских студија у складу са овим правилником (списак предмета).

3) Обавезни предмети уже научне области су они које морају да положе сви кандидати
који су је изабрали, а изборни предмети су они које кандидат мора додатно да положи поред



обавезних предмета, да би стекао право на израду докторске дисертације, с тим што  их бира
између већег броја предмета са списка своје уже научне области.

4) Ако катедра нема довољно предмета да образује ужу научну област у складу са ставом
2. овог члана, може да образује ужу научну област са једном или више других катедри (ужа
научна међуобласт), под условом да се предмети у ужој научној међуобласти не преклапају са
предметима из других ужих научних области.

5) Кандидат је обавезан, поред осталих обавеза које има у складу са овим правилником
(нпр. испит из метода научног истраживања, приступни (преддокторски) рад, пројекат докторске
дисертације, семинар, чланак и друго), да положи испите из обавезних предмета и два изборна
предмета уже научне области коју је изабрао на докторским студијама.

6) Два изборна предмета за сваког кандидата из става 5. овог члана одређује управник
докторских студија на предлог најстаријег по звању наставника на предмету односну на групи
предмета у које спадају изборни предмети (у даљем тексту: најстарији предметни наставник) и
наставника којег је кандидат изабрао за привременог ментора, а према сродности са оквирним
питањем у вези са којим кандидат намерава да ради докторску дисертацију.

7) Ако је оквирно питање кандидатове докторске дисертације повезано и са предметом из
уже научне области, која није његова матична (изабрана) ужа научна област, управник докторских
студија може да му одреди изборни предмет уместо другог изборног предмета у његовој матичној
ужој научној области на начин из става 6. овог члана.

8) Ако је настарији предметни наставник из става 6. овог члана уједно привремени ментор
кандидата, управник докторских студија одређује изборне предмете на предлог привременог
ментора и наставника који је по звању најстарији наставник после привременог ментора на
предмету односно групи предмета у које спадају изборни предмети.

9) Ако привремени ментор и најстарији предметни наставник не дају предлог изборних
предмета у примереном року (нпр. недељу дана) од дана кад су добили упит управника
докторских студија или не дају сагласан предлог, управник докторских студија одређује изборне
предмете кандидату водећи рачуна о разлозима недавања предлога или несагласности, о
сродности изборних предмета са оквирним питањем из става 6. овог члана и мишљењу осталих
наставника за које сматра да су стручни за оквирно питање из става 6. овог члана.

10) Ставови 8. и 9. овог члана сходно се примењују и на друга питања у којим управник
докторских студија одлучује на предлог или уз мишљење привременог ментора и најстаријег
предметног наставника.
 

III Начело комисијског полагања испита
Члан 5б.

1) Током докторских студија студент полаже испите јавно из уже научне области у којој
намерава да докторира у складу са програмом докторских студија пред комисијом.

2) Комисију из става 1. овог члана образује управник докторских студија по прибављеном
мишљењу најстаријег по звању наставника на предмету односно предметима из којих се полажу
испити.

3) Све предмете које похађа у својој ужој научној области током једне школске године
студент полаже заједно најраније по завршетку наставе летњег семестра (по правилу у јуну), без
обзира да ли су предмети распоређени програмом докторских студија у зимски или летњи
семестар (докторски испит).

4) Комисија за докторски испит се састоји од по једног наставника из сваког предмета који
се полаже на испиту, тако да на крају прве школске године она по правилу броји три члана (први
докторски испит), а два члана на крају друге школске године (други докторски испит).

5) Наставник који је студентов привремени ментор је члан комисије, кад студент полаже
испит на којем је он предметни наставник, изузев кад је спречен, или је наставник на више
предмета у оквиру истог докторског испита, кад управник докторских студија одређује за члана
комисије другог наставника на предмету.

6) На докторском испиту сваки члан комисије испитује студента свој предмет у присуству
осталих чланова и слушалаца, ако их има (јавност).



7) По завршетку испита, након што комисија саслуша одговоре студента на сва
постављена питања, студенту се даје оцена успеха за сваки предмет са докторског испита.

8) Оцена успеха на предмету у оквиру докторског испита из става 6. овог члана је почев од
најниже до највише: 1) недовољан (пао; 5), 2) довољан (6), 3) добар (7), 4) врло добар (9), 5) 
изузетно добар (9) и 6) одличан (10).

9) Ако одговор студента на било ком предмету на докторском испиту буде оцењен као
недовољан, сматра се да није положио ни остале предмете са тог испита, те мора све предмете
са тог докторског испита поново да полаже, као целину.

10) Студент који није задовољан оценом коју је добио на једном или више предмета са
докторског испита, може да поништи само цео докторски испит, те да поново полаже све
предмете на поновљеном докторском испиту, укључујући и оне на којима је добио оцену којом је
задовољан, и то у наредном или неком каснијем испитном року.

 
IV Упис у први семестар и обавезе у њему

Члан 6.
1) Кандидат који је стекао право да упише докторске студије пријављује ужу научну област

у којој жели да изради докторску дисертацију, чиме се аутоматски одређују и три обавезна
предмета које мора да положи током докторских студија у складу са студијским програмом да би
стекао право да изради докторску дисертацију.

2) У пријави из става 1. овог члана кандидат наводи оквирно питање о коме жели да
изради докторску дисертацију, наставника којег би желео за ментора, уз наставникову претходну
сагласност, као и два изборна предмета из изабране (матичне) или друге уже научне области, који
су у вези са наведеним оквирним питањем за израду докторске дисертације.

3) Оквирно питање из става 2. овог члана је питање, скуп питања, институт или део
материје уже научне области наведене у кандидатовој пријави, које кандидат жели посебно да
истражи током докторских студија и да у њему продуби своје знање, тако да оно није одређивање
(конкретизација) теме докторске дисертације, нити постављање докторске тезе (хипотезе).

4) Управник докторских студија одређује кандидату, у року од 10 дана од кад је Факултет
примио пријаву, два изборна предмета које мора да положи током докторских студија, поред три
обавезна предмета из матичне уже научне области, на предлог наставника из кандидатове
пријаве и најстаријег по звању наставника за предмет у који спада наведено оквирно питање
кандидатове докторске дисертације, при чему се узимају у обзир и изборни предмети које је
кандидат навео у пријави.

5) Факултет обавештава кандидата о два изборна предмета која мора да полаже без
одлагања пошто их утврди управник докторских студија.

6) Ако кандидат није задовољан одређеним изборним предметима, има право на
приговор, који мора да образложи, у року од недељу дана по пријему обавештења од Факултета.

7) О приговору из става 5. овог члана одлучује декан у даљем року од недељу дана,
пошто претходно прибави мишљење управника докторских студија, наведеног привременог
ментора и најстаријег по звању предметног наставника.

8) Ако кандидат није задовољан ни одлуком декана по његовом приговору, има право да
повуче пријаву за упис на докторске студије у писменом облику.

9) Ако кандидат прихвати одређене му изборне предмете у складу са овим чланом
односно не изјави благовремено приговор на тај списак, испуњава услове за стицање својства
студента докторских студија (докторант), о чему управник докторских студија писмено обавештава
декана.

10) Студент из става 8. овог члана се уписује у факултетску евиденцију студената
докторских студија и издаје му се индекс, чиме постаје студент докторских студија (докторант).

11) Управник докторских студија одређује привременог ментора из реда наставника, са
којим ће студент радити на припреми докторске дисертације, и то на предлог најстаријег по звању
наставника на предмету у који спада оквирно питање о ком студент жели да ради докторску
дисертацију, узимајући у обзир наставника наведеног у кандидатовој пријави.

12) За привременог ментора се одређује наставник који се највише бавио оквирним
питањем наведеним у кандидатовој пријави, ако се сагласи са привременим менторством, а ако



се не сагласи, за ментора се одређује наставник којег он препоручи, под условом да оквирно
питање спада у материју којом се бави препоручени наставник и да он пристане на привремено
менторство.

13) Привремени ментор помаже студенту током докторских студија док Наставно-научно
веће не одреди студенту ментора пошто студент одбрани пројекат докторске дисертације и
пријави тему докторске дисертације у другој години докторских студија.

14) Поступак уписа на докторске студије се окончава до 31. октобра, осим ако Факултет
продужи упис из оправданих разлога.
 

Члан 7.
1) Студент је дужан да похађа наставу из Метода научно-истраживачког рада и вештина и

једног предмета уже научне области на којој је кандидат уписао докторске студије, а који се
предаје у првом семестру по програму докторских студија.

2) Испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина може се полагати у јануарском
испитном року, пред комисијом од два наставника, чији састав одређује управник докторских
студија на предлог настаријег по звању наставника који предаје Методе научно-истраживачког
рада и вештина и студентовог привременог ментора, а испит из предмета уже научне области
полаже се на крају другог семестра (по правилу у јуну) са предметима из којих кандидат похађа
наставу у другом семестру у оквиру докторског испита.

3) Завршна оцена из предмета из става 1. и 2. овог члана одређује се на основу
предиспитних резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при чему испит
доноси 80%.

4) Оцена успеха на испиту из Метода научно-истраживачког рада и вештина је почев од
најниже до највише: 1) недовољан (пао; 5), 2) довољан (6), 3) добар (7), 4) врло добар (9), 5) 
изузетно добар (9) и 6) одличан (10).

5) Студент који не изађе на испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина у
јануарском испитном року или га одложи, може га полагати у априлском или каснијем редовном
испитном року, али мора да га положи до рока у којем полаже први докторски испит и не може да
га полаже у истом року у којем полаже први докторски испит.

6) Студент који не положи испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина има
право да га полаже још једном, по истеку рока од шест месеци.

7) Студентима који су на последипломским магистарским студијама положили испит из
предмета Методологија правних односно економских и друштвених наука признаје се као
положени испит из предмета Методи научно-истраживачког рада и вештина на докторским
студијама.
 

Члан 8.
1) Настава на докторским студијама изводи се у облику предавања, семинара,

консултација и других облика наставе, утврђених планом извођења наставе.
2) 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 9.

1) До краја првог семестра студент је дужан да пријави, изради и одбрани приступни
(преддокторски) рад (обима око 100.000 карактера) из уже научне области за коју је Факултет
матичан.

2) Управник докторских студија може студенту на његов захтев да одложи обавезу из
става 1. овог члана за други семестар докторских студија, по прибављеном мишљењу студентовог
привременог ментора и најстаријег по звању предметног наставника, али је обавезан да га
упозори да тиме себи отежава испуњење обавезе у другом семестру.

3) Тему рада одобрава управник докторских студија, на предлог најстаријег по звању
наставника на предмету и студентовог привременог ментора, при чему тема не сме да се тиче
суштине оквирног питања у којем студент жели да ради докторску дисертацију.



4) Рад се брани пред комисијом од два наставника, коју одређује управник докторских
студија, на предлог најстаријег предметног наставника и студентовог привременог ментора, при
чему је пожељно да се предлог изнесе на катедри која је матична за предмет на који се односи
тема преддокторског рада пре него што се упути управнику докторских студија.

5) На предлог управника докторских студија, декан може ослободити обавезе израде
приступног (преддокторског) рада студента који је на дипломским мастер студијама одбранио
мастер рад, при чему је обавезан да води рачуна о оцени коју је студент добио за тај рад на
мастер студијама, те не би требало да ослобађа од ове обавезе студенте чији је мастер рад
оцењен ниже од осам (8).

6) Изузетно од одредаба овог члана, студент који се уписао на докторске студије као
дипломирани правник без мастера дужан је да до краја првог семестра положи и допунске испите
из предмета које мора да положи по факултетском програму за стицање академског звања
мастера, и то са оног модула мастер студија који је најсличнији ужој научној области на
докторским студијама, на основу одлуке управника докторских студија, а на предлог свог
привременог ментора.

7) Студент из става 6. овог члана ради и брани приступни (преддокторски) рад по
правилима овог члана у другом семестру до почетка јунског испитног рока, чиме стиче право да
полаже предмете на првом докторском испиту у јунском испитном року.

 
 

V. Упис у други семестар и обавезе у њему
Члан 10.

1) 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 9. овог правилника, као и ако положи испит из Метода научно-истраживачког рада и
вештина.

2) Ако студент није изашао или је одложио испит из Метода научно-истраживачког рада за
други семестар, други семестар може уписати иако га није положио, али мора да га положи до
рока у којем полаже први докторски испит и не може да га полаже у истом року у којем полаже
први докторски испит.

3) Изузетно од става 1. овог члана, студент који је дипломирани правник без мастера
стиче право уписа у други семестар и без одбрањеног приступног (преддокторског) рада, ако је
положио допунске испите по програму мастер студија у складу са овим правилником, с тим да
обавезу израде и одбране приступног рада преноси у други семестар.

 
Члан 11.

1) У другом семестру студент је дужан да похађа наставу из два предмета, било да су
обавезни или изборни, који се по програму докторских студија предају у том семестру на ужој
научној области коју је студент изабрао.

2) Испит из предмета из става 1. овог члана студент стиче право да полаже у јунском
испитном року у оквиру првог докторског испита са предметом који је слушао у првом семестру, и
то пред комисијом од три наставника, коју образује управник докторских студија по прибављеном
мишљењу најстаријег по звању наставника на предмету односно предметима из којих се полажу
испити (чл. 5б овог правилника).

3) Завршна оцена из докторског испита овог члана одређује се на основу предиспитних
резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при чему испит доноси 80%.

4) Студент који не изађе на испит у јунском испитном року или га одложи, може га
полагати у септембарском или октобарском испитном року.

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

6) Студент који је дипломирани правник без мастера, који је уписао други семестар са
положеним испитима по програму мастер студија, а без одбрањеног приступног (преддокторског
рада), обавезан је да изради и одбрани тај рад у другом семестру, након чега стиче право да
полаже први докторски испит.



7) Студент који не испуни обавезе које има по програму докторских студија током прве
године докторских студија до њеног краја (по правилу крај септембра), има право да обнови
годину по општим правилима Факултета о обнављању године на основним студијама, с тим што
не мора да похађа наставу у обновљеној години, ако је ту обавезу испунио до обнављања.
 

VI. Упис у трећи семестар
Члан 12.

1) За упис у трећи семестар докторских студија студент је дужан да положи први
докторски испит са просечном оценом од најмање 8 (осам) на предметима које у оквиру њега
полаже.

2) Студент који је дипломирани правник без мастера уписује се у трећи семестар кад,
поред положеног првог докторског испита, претходно положи допунске испите по програму за
мастер студије и одбрани приступни (преддокторски) рад.

 
Члан 13.

1) 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.

2) У току трећег семестра студент из става 1. дужан је да, у сарадњи са наставником кога
одреди управник докторских студија на предлог најстаријег по звању наставника на ужој научној
области (привремени ментор), коју је студент изабрао, припреми и одбрани пројекат докторске
дисертације, пошто претходно положи испите из предмета изабране уже научне области на првом
докторском испиту, које није положио на академским специјалистичким студијама правних наука
(разлика у предметима).

3) Предмете које студент из става 1. овог члана треба допунски да положи у складу са
ставом 2. овог члана одређује катедра која је матична за ужу научну област коју је студент
изабрао на докторским студијама.

4) Неположене испите из става 2. овог члана студент из става 1. овог члана полаже
сходном применом правила овог правилника о докторском испиту.
 

Члан 14.
1) 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.

2) У току трећег семестра студент из става 1. обавезан је да, у сарадњи са наставником
кога одреди управник докторских студија на начин на који се по овом правилнику одређује
привремени ментор осталим студентима докторских студија, припреми и одбрани пројекат
докторске дисертације.

3) Студенту из става 1. овог члана признаје се да је положио на докторским студијама
предмете које је положио у оквиру усменог магистарског испита, с тим што предмете које није
положио на усменом магистарском испиту из уже научне области коју је изабрао на докторским
студијама полаже на крају четвртог семестра докторских студија (по правилу у јуну) у оквиру
докторског испита, а по одлуци катедре матичне за ужу научну област коју је студент изабрао на
докторским студијама.

4) За предмете које је студент из става 1. положио на усменом магистарском испиту без
одлике сматра се да је на докторском испиту добио просечну оцену осам (8), а ако их је положио
са одликом, сматра се да је на докторском испиту добио просечну оцену десет (10).
 

Члан 15.
На начин провере знања страних језика, полагања неположених испита, пријаве, израде и

одбране приступног (преддокторског) рада, те припреме и одбране пројекта докторске
дисертације студената са завршеним академским специјалистичким студијама (чл. 13. овог
правилника) и студената са положеним испитима на последипломским магистарским студијама



(чл. 14. овог правилника) сходно се примењују одредбе овог правилника о провери знања страног
језика, комисијским докторским испитима, пријави, изради и одбрани приступног рада, те о
припреми и одбрани пројекта докторске дисертације.

 
VII. Обавезе у трећем и четвртом семестру

Члан 16.
1) Студент је обавезан да у трећем, односно четвртом семестру похађа наставу из по

једног предмета у складу са студијским програмом, као и да припреми и одбрани пројекат
докторске дисертације.

2) Предмете из трећег и четвртог семестра полаже пред комисијом на крају четвртог
семестра (по правилу у јуну) као други докторски испит.

3) Комисија за други докторски испит се састоји од два члана, по једног за сваки предмет
који се полаже, а образује је управник докторских студија сходно правилима за образовање
комисије за први докторски испит.

4) Завршна оцена из предмета из става 1. овог члана одређује се на основу предиспитних
резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при чему испит доноси 80%.

5) Студент који не изађе на испит у јунском испитном року, испит може полагати у
септембарском или октобарском испитном року.

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

7) У трећем и четвртом семестру се израђује и брани семинарски рад и пише научни
чланак, који се објављује у часопису најмање у рангу водећег националног часописа или у
зборнику радова са научног скупа најмање у рангу водећег домаћег скупа организованог од
угледних научних институција или удружења.

8) Студент пријављује тему семинарског рада служби последипломских студија Факултета
уз сагласност свог привременог ментора, брани га јавно пред привременим ментором на
посебном часу посвећеном одбранама семинарских радова доктораната, а по одбрани рад се
архивира у библиотеци Факултета.
            9) Привремени ментор оцењује семинарски рад по завршетку његове одбране на часу
оценом није одбранио, одбранио и одбранио одликом, што уписује у индекс студента у присуству
слушалаца.

10) Тема семинарског рада не сме да се тиче суштине докторске дисертације и мора
битно да се разликује од теме научног чланка који студент објављује у складу са ставом 7. овог
члана.

11) Списак часописа и научних скупова у којим се признаје објављивање чланка из става
7. овог члана саставља Наставно-научно веће на предлог управника докторских студија, а по
прибављеном мишљењу катедри.

12) Чланак из става 7. овог члана мора да позитивно оцени привремени ментор студента.
13) Ако чланак из става 7. овог члана нема рецензију часописа у којем је објављен, нужно

је да буде позитивно оцењен и од једног рецензента, који мора да је непознат студенту и
привременом ментору, а одређује га управник докторских студија.

14) Студент који не испуни обавезе које има по програму докторских студија током друге
године докторских студија до њеног краја (по правилу крај септембра), има право да обнови
годину по општим правилима Факултета о обнављању године на основним студијама, с тим што
не мора да похађа наставу у обновљеној години, ако је ту обавезу испунио до обнављања.
 

Члан 17.
1) Студент у трећем семестру пријављује, припрема и брани пројекат докторске

дисертације у сарадњи са својим привременим ментором.
2) Пројект докторске дисертације је привремени, сажети и образложен нацрт докторске

дисертације о теми на којој студент жели да докторира.
3) Тема докторске дисертације може да се односи и на пројекат (нпр. научни,

истраживачки, законописачки) чији је носилац или учесник Факултет, или на пројекат чији је
носилац или учесник привремени ментор или други наставник на Факултету, било да је пројекат



званичан, и као такав одобрен и финансиран од државног органа или установе, или приватан, који
води и финансира приватно лице (физичко или правно).

4) Студент може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто положи све
испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање осам (8), и то на крају трећег
семестра (по правилу у јануарском испитном року), осим ако декан одложи одбрану на молбу
студента и уз сагласност привременог ментора, али најкасније у јуну друге године докторских
студија.

5) Да би приступио одбрани пројекта докторске дисертације, студент који је дипломирани
правник без мастера мора, поред обавеза из става 4. овог члана, да положи допунске испите из
предмета предвиђених програмом за стицање академског звања мастера и да одбрани приступни
(преддокторски) рад, и то са просечном оценом најмање осам (8).

6) Ако је студент обновио прву годину докторских студија, приступа одбрани пројекта
докторске дисертације кад испуни све обавезе из првог, другог и трећег семестра докторских
студија које има по овом правилнику.

7) Одбрана пројекта докторске дисертације обавља се пред комисијом од три наставника,
коју именује управник докторских студија на предлог катедре, уз уважавање мишљења
привременог ментора.

8) На одбрани пројекта докторске дисертације студент износи разлоге због којих се
определио за одређену тему докторске дисертације, образлаже научну и друштвену заснованост
пројекта, објашњава хипотезе на којима заснива истраживање, прелиминарне резултате
истраживања и смернице даљег истраживања, те излаже ставове о теми у постојећој литератури,
и то писмено и усмено.

9) Након усменог излагања одбране пројекта докторске дисертације, комисија доноси
одлуку да ли је студент одбранио или није одбранио пројекат докторске дисертације и доставља
свој извештај Наставно-научном већу.

10) На основу извештаја из става 9. овог члана, Наставно-научно веће одобрава тему
докторске дисертације, одређује ментора и прослеђује материјал надлежном органу Универзитета
на сагласност.

11) За ментора се одређује наставник који се највише бавио оквирним питањем
наведеним у кандидатовој пријави, ако се сагласи са менторством, а ако се не сагласи, за
ментора се одређује наставник којег он препоручи, под условом да оквирно питање спада у
материју којом се бави препоручени наставник и да он пристане на менторство.

12) Ако је извештај из става 9. 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.
 

VIII. Упис у пети семестар
Члан 18.

1) За упис у пети семестар докторских студија студент је дужан да испуни следеће услове:
(1) да положи други докторски испит просечном оценом од најмање 8 (осам);
(2) да му је Универзитет дао сагласност на тему докторске дисертације;
(3) да одбрани семинарски рад и
(4) да објави најмање један чланак који није у претежном делу део оцењеног семинарског

рада на докторским студијама, нити задире у суштину пријављене докторске дисертације у складу
са овим правилником.

2) Управник докторских студија може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра
и када чланак није објављен у складу са ставом 1. тачком 4. овог члана, под условом да је чланак
прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе у часопису или зборнику радова са
научних скупова са списка који утврђује Наставно-научно веће на предлог управника докторских
студија, а по прибављеном мишљењу катедри у складу са чл. 17. овог правилника.

 
IX. Обавезе у петом и шестом семестру

Члан 19.



У петом и шестом семестру студент је дужан да повремено подноси извештај о напретку
свог докторског истраживања.
 

X. Одбрана докторске дисертације
Члан 20.

1) Оцени докторске дисертације може се приступити по истеку шестог семестра, пошто
ментор утврди да је дисертација подесна за преглед и оцену.

2) Поступак оцене и одбране докторске дисертације уређује се посебним правилником који
доноси декан.
 

XI. Научни назив и промоција
Члан 21.

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

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

3) 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.
 

XII. Прелазне и завршне одредбе
Члан 22.

Почевши од школске 2010/2011. године, на допунском испиту који полажу студенти
дипломирани правници без мастера у складу са овим правилником, полагаће се предмети из
наставног плана дипломских академских студија (мастер), утврђеног Статутом Факултета из 2007.
године.

 
Члан 23.

1) Ако се у разумном року не постигне сагласност између најстаријег предметног
наставника и ментора или између њих и управника докторских студија, у питањима у којим је по
овом правилнику обавезна њихова сагласност, коначну одлуку доноси декан на предлог
управника докторских студија, по претходно прибављеном мишљењу свих несагласних страна.

2) У спору око надлежности у вези са катедром односно предметом у примени овог
правилника, декан  доноси одлуку на начин из става 1. овог члана.

3) Против одлуке декана из става 2. овог члана катедра односно предметни наставник има
право на приговор Наставно-научном већу, чија одлука је коначна.
 

Члан 24.
1) Правилник у пречишћеном тексту ступа на снагу на дан објављивања на огласној табли

Факултета.
2) Студенти који су уписали докторске студије пре ступања на снагу правилника у

пречишћеном тексту (школска 2008/09. година) настављају студије у складу са Правилником о
докторским студијама који важи до његовог ступања на снагу (даље: неизмењен правилник), осим
ако се писменом изјавом датом Факултету (служби за последипломске студије) определе да
наставе студије у складу са Правилником измењеним Одлуком од 29. децембра 2009. године о
измени и допуни Правилника о докторским студијама (даље: измењен правилник).

3) Изузетно од става 2. овог члана, студенти дипломирани правници без мастера који
настављају студије по неизмењеном правилнику, а нису пријавили први докторски испит за
јануарски рок школске 2009/10. године, обавезни су пре првог докторског испита да положе
допунске испите из једног обавезног (општег) предмета и једног изборног предмета, као и да
пријаве и одбране преддокторски рад у складу са овом одлуком, и то са оног модула мастер
студија који је најсличнији ужој научној области на докторским студијама, на основу одлуке
управника докторских студија, а на предлог свог привременог ментора.

4) Студенти који су пријавили први докторски испит за јануарски рок школске 2009/10.
године, а на њега не изађу или га одложе или га не положе, имају обавезе из става 3. овог члана



као и студенти који га нису пријавили за јануарски рок школске 2009/10. године.
5) Студенти који су уписали докторске студије пре ступања на снагу правилника у

пречишћеном тексту (школска 2008/09. година), а који не испуне све обавезе које имају у првом и
другом семестру (односно у првој школској години докторских студија) по неизмењеном
правилнику (положен први докторски испит), као и по ставу 3) и 4) овог члана (положени допунски
испити мастер студија и одбрањен преддокторски рад), до септембарског испитног рока у
школској 2009/2010. години, настављају студије у складу с измењеним правилником без права
избора даљег режима студирања.

6) Студенти који су уписали докторске студије у школској години у којој правилник у
пречишћеном тексту ступа на снагу студирају у складу са измењеним правилником.

7) Правилник у пречишћеном тексту објављује се и на интернет страни Факултета.
            
Ад. 10.

 
            Доношење Измењеног плана за извођење наставе на Катедри за грађанско право у
школској 2009/2010. години
 

 О Д Л У К А
 

            Прихвата се предлог измењеног плана Катедре за грађанско право за организовање
наставе и испита у школској 2009/2010. години.
 
Ад. 11.

 
      Доношење Одлуке о програму полагања пријемног испита

 

О Д Л У К А

О ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 

Програм полагања пријемног испита за упис студената у школској 2010/2011. години
обухвата програме из следећих области, односно предмета, и то:

 
·        Српски језик
·        Историја
·        Устав и права грађана.

 
Тест за полагање пријемног испита садржи 60 питања, распоређених на следећи начин:

·        Српски језик                             25 питања
·        Историја                                   25 питања
●    Устав и права грађана              10 питања.

 
Ад. 12.

 
      Предлози катедара о писменом квалификационом испиту у школској 2009/2010.

години
 

О Д Л У К А
 

            Писмени квалификациони испити, током школске 2009/2010. године, одржавају се на
следећим предметима, и то:
           

1. Римско право



2. Национална историја државе и права
3. Грађанско право – општи део и Стварно право (код проф. др Драгора Хибера)
4. Породично право ( код проф. др Марије Драшкић)
5. Кривично право
6. Криминологија са правом извршења кривичних санкција
7. Кривично процесно право
8. Облигационо право (код проф. др Драгора Хибера).

 
 Ад. 13.

 
      Доношење Одлуке о плану научних скупова Правног факултета у 2010. години

О Д Л У К А
О ПЛАНУ НАУЧНИХ СКУПОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У

2010. ГОДИНИ
 

            Увршћују се у План научних скупова Правног факултета Универзитета у Београду за 2010.
годину следећи научни скупови, и то, по приоритету:
 

1. "Private Law Reform in South East Europe"
                        ("Реформа приватног права у Југоисточној Европи");
 
            2. "Uniform Sales Law"
                        ("Једнообразно право међународне продаје")
 
            3. "Климатске промене – реформа и новине у српском праву";
 
            4. "Увођење система контроле државне помоћи у Србији – правни и економски
изазови".

 
Ад. 20.
 

Вредновање у ЕСП бодовима предмета положених по старом наставном плану
О Д Л У К А

 
За потребе преласка на студије у режиму новог Наставног плана из 2005. године, испити

положени по Наставном плану и програму из 2002. године, вреднују се на следећи начин, и то:
 
1. Увод у грађанско право                              5 (пет) ЕСП бодова
2. Стварно право                                      6 (шест) ЕСП бодова
3. Кривично право – Општи део                         7 (седам) ЕСП бодова
4. Кривично право – Посебни део                        4 (четири) ЕСП бодова
5. Општа правна историја                              6 (шест) ЕСП бодова.

 
 Седница је закључена у 23ºº часова.
           
 
 
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА
 Биљана Живановић Ступар
                                                             ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                   Професор др
Мирко Васиљевић
 
 



 
 

 


