
З А П И С Н И К
 
са XII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 28. марта 2011. године, са почетком у 20ººчасова.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Уручивање Захвалнице г-дину Радивоју Б. Васовићу, оснивачу Фонда "Радивој Б. Васовић,
виши правни саветник и његова породица"

2. Примање записника са XI седнице
3.       Саопштења
4.       Утврђивање Предлога измена и допуна Статута Правног факултета
5.       Доношење Одлуке о називу предмета Национална историја државе и права
6.       Заузимање става Наставно-научног већа поводом захтева за достављање података

квалификованих као информације од јавног значаја
7. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за Пословноправну ужу научну област  – предмет Право
осигурања

б) једног асистента за Међународноправну ужу научну област – предмете Увод у
право европских интеграција и Међународни односи

8.       Докторске дисертације
9.       Магистарске тезе
10.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
11.   Разматрање питања одређивања привременог ментора докторанту Нини Кршљанин
12.   Признавање испита на:
                  а) на основним студијама
                  б) на докторским студијама

13. Разно.
 

Веће је донело следеће важније одлуке.
 
Ад. 4.
                                               

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 
Члан 1.

У члану 3. став 5. мења се и гласи:
„(5)  Делатности Факултета су:

- високо образовање - шифра 85.42
- остало образовање - шифра 85.59
- помоћне образовне делатности - шифра 85.60
- истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким

наукама - шифра 72.20
- издавање књига - шифра 58.11
- издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14
- остало, издавачка делатност 58.19
- трговина на мало књигама у специјализованим

продавницама - шифра 47.61
- трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом

у специјализованим продавницама - шифра 47.62



- трговина на мало предметима за културу и рекреацију у
специјализованим продавницима - шифра 47.6

- консултантске активности у вези с пословањем и осталим
управљањем - шифра 70.22

- делатност библиотека и архива - шифра 91.01
- консултативне делатности у области информационе

технологије - шифра 62.02
- рачунарско програмирање - шифра 62.01
- управљање рачунарском опремом - шифра 62.03
- обрада података, хостинг и сл. - шифра 63.11
- делатност фитнес клуба - шифра 93.13“

У ставу 8. број: „80325“ замењује се бројем: „85.42“
 

Члан 2.
У члану 4. став 1. после речи „као и“ додају се речи „право својине на“.

 
Члан 3.

У члану 6. став 3. мења се и гласи:
„(3) За употребу и чување печата одговоран је секретар Факултета, односно лице кога он

решењем одреди.“
                                                            Члан 4.

У члану  7. тачка се замењује запетом и додају се речи:
„у спомен дану када је почела редовна настава на Правословном одељењу Лицеја.“

Члан 5.
У члану 9. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Приликом предлагања кандидата за члана Савета треба водити рачуна о

одговарајућој заступљености полова.“
Досадашњи ставови 3.-6. постају ставови 4.-7.

 
Члан 6.

У члану 11. ставови 1. и 3. мењају се и гласе:
„(1)  Савет Факултета бира председника из реда својих чланова које бирају запослени на

Факултету и два потпредседника, из реда својих чланова, тајним гласањем.
      Један потпредседник је из реда студената.

                  (3)  У случају спречености или одсутности председника замењује  потпредседник из реда
запослених.“

Члан 7.
У члану 13. у ставу 2. брише се тачка и додају се речи:
„и који нису чланови органа политичких странака.“

 
Члан 8.

У члану 15. у ставу 1. речи: „а у његовом раду учествује и секретар Факултета“ замењују
се речима: „а његовом раду присуствује и секретар Факултета.“

Члан 9.
У члану 16. став 5. мења се и гласи:
„(5) Евидентирани кандидати за Декана дужни су да доставе члановима Наставно-научног

већа свој намеравани план и програм рада за случај да буду изабрани за Декана.“
Члан 10.

У члану 21. у ставу 1. тачка 15) речи: „за публикације“ замењују се речима: „за издаваштво
и информисање“.

Члан 11.
У члану 23. у ставу 3. бришу се речи: „укључујући представнике сарадника у настави,

односно асистената-приправника“.
 



Члан 12.
 У члану 27. Статута, после става 2, додају се ставови 3, 4. и 5, који гласе:
 
"Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана

достављања материјала о пријављеним кандидатима.
 
Сваки члан Комисије може поднети посебан извештај.
 
Уколико Комисија из става 2. овог члана има више од 3. члана, а неко од чланова не

потпише извештај који су потписали остали чланови а при том не издвоји мишљење, извештај
потписан од најмање три наставника доставља се Изборном већу на разматрање и доношење
одлуке."

Члан 13.
У члану 28. у ставу 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „који имају право гласа.“

Члан 14.
У члану 29. став 3. мења се и гласи:
„(3)       Председника и заменика председника Научног већа Института именује Декан.“

Члан 15.
У наслову члана 31. после речи: „Сталне“ додају се речи: „и ad hoc“.
У члану 31. у ставу 1. после речи: „Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета“

додају се речи: „Комисију за праћење и унапређење квалитета наставе." 
После става 1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:
„(2)       Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе:
а)  промовише културу квалитета на Факултету;
б) планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и

научноистраживачког рада на Факултету;
в) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету;
г)  прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету и предлаже

мере и активности у циљу побољшања квалитета.
(3)        Ради контроле квалитета наставе и предузимања мера за унапређење квалитета

студија формира се Веће година, као саветодавни орган Наставно-научног већа Факултета.
Веће година формира се на свакој години основних академских студија, као и на мастер

академским студијама. 
Веће година чине сви наставници и сарадници са те године студија и 20% студената од

укупног броја наставника и сарадника чланова Већа.
Веће година и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе раде на:
а) анализи студијског програма и квалитета наставе;
б) анализи ефикасности студирања и евалуацији стицања ЕСПБ бодова;
в) предлагању мера и активности унапређења квалитета наставе и реформи студијског

програма
Ближи услови и начин рада Већа година и Комисије уређују се Општим актом Факултета.“

            Став 2. постаје став 4.
            У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: „из става 2. овог члана“ бришу се.

Члан 16.
У члану 37. у ставу 1. после речи: „сарадници“ додаје се цртица и реч: „асистенти“.

Члан 17.
У члану 46. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Одлуку о оснивању Центара из става 1. овог члана доноси Научно веће Института на

предлог декана Факултета.“
 

Члан 18.
Члан 55. мења се и гласи:
„(1) Статус буџетског студента има студент:



1. уписан на студије првог, другог, односно трећег степена, рангиран на конкурсу за упис
као такав, у школској години на коју је уписан по конкурсу;

2. који је, у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова из уписане године студијског
програма, а који је рангиран у оквиру одобреног броја места из буџета.

(2) Рангирање студената из става 1. тачка 2. овог члана обухвата студенте уписане исте
школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ
бодова и постигнутог успеха у савлађивању тог програма, на начин и по поступку утврђеном
општим актом Факултета.

(3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један
студијски програм на истом нивоу студија.“
 

Члан 19.
Члан 56. мења се и гласи:
„Статус самофинансирајућег студента има студент:
(1.) уписан на студије првог, другог, односно трећег степена, рангиран на конкурсу за упис

као такав, у школској години на којој је уписан по конкурсу;
(2.) који је у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова из уписаног студијског

програма, али није рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената;
(3.) који није у текућој години остварио 60 ЕСПБ бодова;
(4.) уписан у другу односно било коју наредну годину који се у претходној школској години

определио за предмете колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим у случају
да му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова.“

 
Члан 20.

У члану 61. ставови  9. и 10. бришу се.
 

Члан 21.
У наслову члана 63. реч: „дипломске“ замењује се речју: „мастер“.
Члан 63. мења се и гласи:
„(1) У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило

основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, односно лице које је
завшило основне четворогодишње студије по законома који су важили пре ступања на снагу
Закона о високом образовању.

(2) Поред лица из става 1. овог члана право уписа на мастер академске студије имају и
кандидати који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ бодова на неком
другом правном или сродном факултету друштвено хуманистичких наука, под условом да се
наставни планови и програми тих факултета поклапају са наставним планом и програмом овог
Факултета.

(3) Подударност проограма утврђује Наставно-научно веће на предлог одговарајућих
катедара. Веће може одобрити упис кандидата из става 2. овог члана и уз полагање допунских
испита.

(4)  Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на
основу дужине студирања и опште просечне оцене остварене на основним студијама.
            (5) Наставно-научно веће може за упис у одређену школску годину донети одлуку да се
поред услова из става 4. овог члана организује и одговарајући пријемни испит.

(6) Ближи услови уписа и начин организовања пријемног испита уређују се општим актом
Факултета.“

Члан 22.
У члану 64. у ставовима 1, 2. и 3. реч: „дипломске“ у различитим падежима замењује се

речју: „мастер“.
Члан 23.

У члану 66. у ставовима 1, 2. и 5. реч: „дипломске“ у различитим падежима замењује се
речју: „мастер“.

У ставу 1. речи: „већом од“ замењују се речју: „најмање“.



У ставу 5. после речи: „на основу“ додају се речи: „дужине студирања,“ а на крају се додаје
реченица: „Општим актом се може предвидети и полагање пријемног испита из одређених
предмета односно области.“

Члан 24.
У члану 68. у ставу 2. на крају додаје се реченица: „За време мировања студент може

полагати испите из предмета из којих је испунио предиспитне обавезе.“
 

Члан 25.
У члану 69. став 1. тачке 2) и 5) бришу се. Тачке 3) и 4) постају тачке 2) и 3).

 
Члан 26.

У члану 70. у ставу 3. тачка 2) речи: „дипломске академске студије (мастер)“ замењују се
речима: „мастер академске студије“.
            У ставу 4. реч: „дипломских“ замењује се речју: „мастер“.

 
Члан 27.

У члану 71. у ставу 4. број „15“ замењује се бројем „10“, а  број „11“ замењује се бројем
„21“.

Став 6. мења се и гласи: „Настава се организује и изводи у складу с наставним планом
који је саставни део Статута, а Наставно-научно веће пре почетка сваке школске године доноси
план извођења наставе.“

 
Члан 28.

У члану 72. после  става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Факултет може организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, као и

организовати полагање испита, израду и одбрану завршног мастер, специјалистичког и
магистарског рада, односно докторске дисертације, на језику националне мањине и на страном
језику уколико је такав програм одобрен односно акредитиван.“

Ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
 

Члан 29.
У члану 78. у ставу 1. речи: „само писано, само усмено, или и писано и усмено“ замењују

се речима: „усмено, писмено и усмено, а изузетно писмено.“
После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:

„(7) После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит
пред комисијом.“

Члан 30.
Члан 79. мења се и гласи:
„(1) Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски,  септембарски и

октобарски, а организују се у складу с годишњим календаром испита Факултета.
 (2) Изузетно од одредаба става 1. овог члана Факултет може организовати и допунске

испитне рокове.
(3) Јануарски, фебруарски и aприлски испитни рокови су редовни рокови за полагање

испита из предмета који се слушају у јесењем семестру, а јунски испитни рок је први редован рок
за полагање испита из предмета који се слушају у пролећном семестру.

(4) У јунском, септембарском и октобарском року могу се полагати сви испити за које је
студент стекао право да полаже.

(5) Јануарски испитни рок траје, по правилу, од 10. јануара до 30. јануара, а фебруарски,
по правилу, од 10. до 20. фебруара. Априлски испитни рок почиње, по правилу, прве суботе у
априлу и траје девет дана. Јунски испитни рок траје, по правилу, од 1. до 25. јуна.  Септембарски
испитни рок траје, по правилу, од 1. до 15. септембра. Октобарски испитни рок траје, по правилу,
од 25. септембра до 05. октобра.

(6) Календар испита објављује се почетком сваке године и саставни је део плана
извођења наставе.



(7) Студент прве године студија добија испитни распоред за јануарски испитни рок, по
правилу, до 1.октобра, а за јунски испитни рок, по правилу, до 1 марта.“

 
Члан 31.

У члану 81. у ставу 4. тачка 1) цртица и реч: „изузетан“ бришу се, а у тачки 2) реч:
„одличан“ замењује се речима: „изузетно добар“.
 

Члан 32.
У члану 83. после речи: „одустајање од испита“ додају се речи: „полагање испита из

наредне године по основу положених испита из предходне године у истој школској години, а речи:
„Правилником о полагању испита“ замењују се речима: „Општим актом Универзитета односно
Факултета.“

Члан 33.
У члану 86. у ставу 2. реч: „дипломске“ замењује се речју: „мастер“.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„(4) Поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације уређују се општим

актом Универзитета, по прибављеном мишљењу Министарства просвете и министарства
надлежног за научно истраживачку делатност.

У ставу 4. који постаје став 5, после речи: „Закона о високом образовању", додају се речи:
„односно Закона о изменама и допунама закона о високом образовању“, а речи: „9. септембра
2012.“ замењују се речима: „30. септембра 2016.“

У ставу 5. који постаје став 6. речи у загради: „дипломског“, два пута, и речи: „и докторске
дисертације“ бришу се.

Члан 34.
У члану 86б. у ставу  2. реч: „наставника“ замењује се речју: „професора“.

 
Члан 35.

У наслову члана 87. речи: „и посебне потребе студената“ замењују се речима: „студената
са инвалидитетом“.

У члану 87. у ставу 1. речи: „с посебним потребама“ замењују се речима: „с
инвалидитетом“.

Члан 36.
У члану 88. став 2. брише се. Ставови 3. - 8. постају ставови 2. -7.
Став 4. који постаје став 3. мења се и гласи: „(3) Студент који заврши мастер академске

студије стиче академски назив „мастер" са назнаком звања другог степена дипломских академских
студија из одговарајуће области (на енглеском језику: master).
  

Члан 37.
У члану 90. у став 1. брише се заграда и текст у загради „даље: програм сталног

усавршавања“.
У ставу 2. речи „сталног усавршавања“ замењују се речима „образовање током читавог

живота“.
У ставу 3. бришу се речи „сталног усавршавања“.
У ставу 4 бришу се речи „сталног усавршавања из става 2. овог члана“.

 
Члан 38.

У члану 91. у ставу 3. тачка се замењује запетом и додају се речи: „односно Факултет.“
                                                              Члан 39.

У члану 102. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) У звање доцента може бити изабрано лице, које поред услова које предвиђа Закон,

има и објављену монографију са рецензијом најмање три професора из уже научне области у
oбиму од 7-10 ауторских табака или два рада међународног значаја објављених у часописима са
SSCI листе, часописа класификованих као М-24 од Министарства просвете и науке Републике



Србије или часописа утврђених од стране Националног савета за високо образовање на предлог
Универзитета у Београду.“

Став 3. овог члана не односи се на кандидате који имају академски назив магистра.
Досадашњи став 3. постаје став 4., а досадашњи став 4. се брише.
У ставу 5. брише се „3 и“.

 
Члан 40.

У члану 113. у ставу 2. реч: „Наставнику“ замењује се речима: „Редовном или ванредном
професору“, а реч: „две“ замењује се речју: „три“.

У ставу 4. тачка 1) на крају додају се речи: „и декана“.
У ставу 6. тачка 1) реч: „дипломским“ замењује се речју: "мастер".

 
 

Члан 41.
У члану 117. у ставу 4. тачка 1) брише се тачка и додају се речи: „и Научно-

истраживачком радном јединицом“.
                                                           

Члан 42.
У члану 126. у ставу 2. брише се тачка и додају се речи:

„по претходно прибављеном мишљењу Министарства просвете.“
 

Члан 43.
Чланови 129. и  130. бришу се.

 
Члан 44.

Члан 131. мења се и гласи:
„(1) Лице изабрано у звање наставника, односно сарадника по прописима који су важили

до дана ступања на снагу Закона задржава одговарајуће звање и радни однос до истека времена
на које је бирано.

 (2) Лице које има академски назив магистра наука, а које је бирано у звање асистента по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона (10.09.2005. године) и које је поново бирано
у звање асистента у складу са чланом 122. Закона, не може бити и трећи пут бирано у звање
асистента.

(3) Лице које има звање магистра наука, а које је бирано у звање асистента након ступања
на снагу Закона (после 10.09.2005.године) на основу прелазне одредбе овог Статута да у периоду
до 9.09. 2012. године у звање асистента може бити изабрано и лице које уместо статуса студента
докторских студија има академски назив магистра наука и испуњава остале услове из члана 72.
став 1. и 2. Закона и коме је продужен уговор о раду за још три године, не може бити и трећи пут
бирано у звање асистента.

(4) Лице које има академски назив магистра наука, а које је бирано два пута у звање
асистента после ступања на снагу Закона (после 10. 09. 2005. године), не може бити поново
бирано у звање асистента ни у случају да упише докторске студије.

(5) Лицима из ст. 2, 3 и 4.овог члана не може бити продужен уговор о раду у складу са
чланом 72. став 7. Закона.

(6) Лице које је било бирано два пута у звање асистента приправника не може бити бирано
у звање асистента осим ако није студент докторских студија.“

 
Члан 45.

Члан 133. се брише.
 

Члан 46.
У члану 134. речи: „10. септембра 2012. године“ замењују се речима: „30. септембра 2016.

године.
 



Члан 47.
Члан 135. мења се и гласи:
„(1) Студенти уписани на основне студије пре ступања на снагу Закона могу да заврше ове

студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најдуже до
краја школске 2013/14. године, у складу са Одлуком Наставно-научног већа.

(2)  Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона могу стећи звање
"правник" у складу с општим актима Факултета који су важили пре ступања на снагу овог Статута,
најкасније до 30. септембра 2014. године.

(3) одрердбе члана 79. став 1. о испитним роковима односе се и на студенте уписане на
Факултет пре ступања на снагу Закона, а примењују се  од школске 2011/12. године, након
ступања на снагу Статута.

(4) Одредбе члана 79. став 2. важе до краја школске 2013/14. године.
(5) Студени који су уписали Факултет пре ступања Закона, а имају статус апсолвента имају

право на додатни новембарски и децембарски рок, до краја школске 2013/14. године.
(6) Студенти уписани на магистарске студије пре ступања на снагу Закона могу да заврше

ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најдуже до
краја школске 2013/14. године, у складу са Одлуком Наставно-научног већа.

(7) Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили докторску
дисертацију пре ступања на снагу Закона могу да заврше ове студије по започетом наставном
плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука,
најкасније до  краја школске 2015/16 године.

(8) Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона могу стећи научни степен доктора наука одбраном
докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу овог Закона,
најкасније до краја школске 2015/16.године.“

 
Члан 48.

После члана 135. додаје се нов члан 135а који гласи:
"Правила о финансирању студената
Члан 135а

(1)                 Изузетно од одредаба члана 62. Статута, студент може да се у школској 2011/12.
години финансира из буџета ако у школској 2010/11. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова из
студијског програма и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије
финанасирају из буџета.

(2)                 Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте
школске године на тај студијски програм а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и
постигнутог успеха у савлађивању тог студијског програма, на начин и по поступку утврђеним
општим актом Универзитета односно Факултета.

(3)                 Студенти уписани на Факултет на прву годину основних академских студија у
школској 2007/08. години задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по
истеку редовног трајања студија, а студенти уписани на прву годину основних студија у школској
2008/09. и 2009/10. години задржавају право да се финансирају из буџета најдуже шест месеци по
истеку редовног трајања студија.

(4)                 Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години
наставља студије у статусу самофинансирајућег студента.

(5)                 Факултет ће посебном одлуком уредити начин извођења наставе и испита за
студенте из става 3. овог члана.

 
Члан 49.

Ова одлука ступа на снагу, по прибављеној сагласности Универзитета, осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Факултета.

 
                                               

Седница је закључена у 21³º часова.
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