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ИЗВЕШТАЈ 
П РЕЗУЛТАТИМА САМПВРЕДНПВАОА 

ПРАВНПГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИПН У БЕПГРАДУ 
за академску 2010/11 гпдину 

 

Седница Кпмисије за пбезбеђеое квалитета Правнпг факултета Универзитета 
Унипн (у даљем тексту: Кпмисија) на кпјпј је усвпјен предлпг пвпг извещтаја, 
пдржана је дана 15.12.2011. гпдине у Бепграду.  
 
Приликпм анaлизе и oцене квалитета, Кпмисија се рукпвпдила стандаpдима 
квалитета кпје је усвпјип Наципнални савет за виспкп пбразпваое и изразип 
Правилникпм п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета 
виспкпщкплских устанпва. Кпнкретизација пвих стандарда ушиоена је у 
Правилнику п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета кпји је дпнеп Савет 
Правнпг факултета Универзитета Унипн. Резултати сампвреднпваоа приказани у 
извещтају систематизпвани су пп пдгпварајућим стандардима, на исти нашин какп 
је тп ушиоенп у првпм извещтају. Оцеоивани су резултати пстварени у раду 
Правнпг факултета Универзитета Унипн у перипду пд ппднпщеоа претхпднпг 
извещтаја (пд 15.12.2010 гпдине) дп данас, те се практишнп пднпсе на академску 
2010/11 гпдину. 
 
Стандард 1. – Стратегија пбезбеђеоа квалитета 
 
Стратегија пбезбеђеоа квалитета садржана је у акту кпји је усвпјип Савет Факултета 
на предлпг декана. Овај акт, наслпвљен кап „Пплитика пбезбеђеоа квалитета“, 
заведен је ппд бp. IV/07 на седници Савета пдржанпј дана 13. 07. 2007. гпдине 
(дпступан је јавнпсти прекп сајта  факултета). Кпмисија ппнавља свпју раније изнету 
пцену да пвај акт садржи неппхпдне елементе предвиђене Стандардпм 1. 
Правилника п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета 



виспкпщкплских устанпва. Акт у свему изражава ппредељеое Факултета да 
систематски унапређује квалитет студијских прпграма и примеоује мере за 
пбезбеђеое квалитета. 
 
Стандард 2. – Стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета 
 
Кпмисија је ппсебнп разматрала стандарде, а ппсебнп ппступке за пбезбеђеое 
квалитета. 
 
Стандарди 
Кап и у претхпднпм извещтају, Кпмисија је утврдила да су стандарди квалитета, 
према Правилнику п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета 
виспкпщкплских устанпва разрађени на задпвпљавајући нашин у пдгпварајућим 
ппщтим актима Факултета кап и самим студијским прпграмима. Остварени су сви 
прпписани стандарди. Оваква пцена се заснива на шиоеници да је на пснпву 
пдлуке Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета Републике Србије Правни 
факултет Универзитета Унипн у Бепграду акредитпван кап виспкпщкплска устанпва, 
кап и пет студијских прпграма (извещтај п акредитицији Правнпг факултета УУ 
дпступан на: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/III_CIKLUS.pdf, od 09. 11. 
2009. гпдине, наведенп на стр. 1-2 пд 12). Увереоа п акредитацији виспкпщкoлске 
устанпве и студијских прпграма издата су 04. 12. 2008. гпдине ппд бр. 612-00-
668/2008-04. На пснпву пдлуке Кпмисије за акредитацију, Министарствп прпсвете 
је 18. 5. 2009. гпдине Правнпм факултету Универзитета Унипн у Бепграду издала 
дпзвплу за рад. 
 
Кпмисија је кпнстатпвала да су се у прптеклпм перипду редпвнп примеоивани 
ппступци пбезбеђеоа квалитета крпз кпнкретније мере надлежних пргана 
факултета на утврђиваоу стандарда квалитета, праћеоу пствариваоа стандарда и 
предузимаоу мера у слушају да се пшекивани квалитет не пстварује. С пбзирпм на 
тп да су у међувремену акредитпвани студијски прпграми, кпјима су детаљније 
утврђени стандарди квалитета, нарпшита пажоа ће се убудуће усмеравати на 
праћеое пствареоа стандарда. У тпм циљу је настављена пракса редпвнпг 
евидентираоа свих наставних активнпсти кпје се пдржавају на Факултету. Квалитет 
студијскпг прпграма, учбеника, ефикаснпст рада наставника и сарадника, 
студентске службе, пспбља библиптеке, ппмпћнпг пспбља, квалитета ппреме, 
прпстпра и слишнп, прпверава се типским и анпнимним анкетираоем студената 
крајем свакпг семестра. Такпђе, резултати у праћеоу пствариваоа стандарда 
дпступни су јавнпсти: претхпдни извещтај Кпмисије кпјим се сампвреднује и 
пцеоује квалитет рада пве устанпве истакнут је на сајту Факултета. 

У анализиранпм перипду највећи наппри пргана Факултета били су усмерени на пбезбеђеое пптималних услпва за примену акредитпваних студијских прпграма пд академске 2009/10 гпдин 
Стандард 3. – Систем пбезбеђеоа квалитета 
 
Систем кпји пбезбеђује пствариваое квалитета шини ппстпјећа прганизаципна 
структура пргана, служби и других пблика унутращоег прганизпваоа на Факултету 

http://www.kapk.org/images/stories/odluke/III_CIKLUS.pdf


кпја је фпрмирана у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. Статутпм Факултета 
је прецизније уређен састав и рад пргана Факултета. У прганизаципнпј структури 
није билп прпмена. Од септембра 2007. гпдине, пдлукпм декана именпвана су и 
три прпдекана: прпдекан за наставу, прпдекан за наушнп-истраживашки рад и 
прпдекан за финансије. Ппсле избпра прпф. др Златка Стефанпвића за ректпра 
Универзитета Унипн, ппслпве прпдекана за финансије преузела је прпдекан за 
наушнп-истраживашки рад прпф. др Виплета Бещиревић, а затим прпф. др. Слађана 
Јпванпвић. 
 
Рад ппсебних пснпваних кпмисија прати се на пснпву оихпвих редпвних гпдищоих 
извещтаја. 
 
Студентски представници редпвнп ушествују у раду Савета Факултета и Наставнп-
наушнпг већа, а укљушени су и у рад дисциплинске кпмисије. Студент-прпдекан 
несметанп наставља да пбавља свпју функцију. За рад студентскпг парламента 
пбезбеђен је пдгпварајући прпстпр и ппрема и дпстављају му се сви акти кпји су 
знашајни за студенте. 
 
Стандард  4 – Квалитет студијскпг прпграма 
 
У тпку академске 2010/2011 гпдине успещнп је реализпванп свих пет акредитпваних 
студијских прпграма ( Оснпвне академске студије, Мастер академске студије, Мастер 
академске студије – Права детета, Специјалистишке академске студије И Дпктпрске 
академске студије ). Сви студијски прпграми су усклађени са захтевима бплпоскпг прпцеса 
и услпвима за акредитацију. Ппред тпга, настава се пдвија и пп ранијим студијским 
прпграмима, с тим да су јаснп дефинисани услпви ппд кпјима студенти мпгу прећи са 
једнпг прпграма на други. 
 
Према ппдацима дпбијеним из Студентске службе, академске 2010/2011 гпдине уписанп 
је 1052 студента, на све гпдине студија. У пвај брпј не улазе студенти кпји су пбнпвили 
апсплвентски статус, а кпјих има 305. Диплпмиралп је 153 студента. 
 
Штп се тише ппстдиплпмских студија – на мастер академске студије уписанп је 20 
кандидата, на специјалистишке 9, а на дпктпрске 29. Брпј пних кпји су дпктприрали пп 
старпм наставнпм прпграму је 6, а магистриралп је двпје. Специјалистишке студије је 
успещнп заврщилп 4 студента, а мастер студије 6 студената. 
 
Квалитет акредитпваних студијских прпграма Кпмисија није ппсебнп пцеоивала. Квалитет 
ранијих прпграма, кпји се примеоују пд 2002.гпд, је врлп задпвпљавајући, щтп, између 
псталпг, прпизилази из пцена кпје су студенти навпдили у анкетама, кап и из шиоенице да 
су се прве генерације диплпмираних правника несметанп укљушиле у рад на пвпм 
Факултету или су наставиле са ппстдиплпмским студијама, на пвпм или на другим 
факултетима. 
 
Тпкпм академске 2010/2011 гпд. Наставила је са радпм Правна клиника за ппрпдишнп 
правп, кпја делује јпщ пд пктпбра 2007.гпд. уз првпбитну ппдрщку Америшкпг удружеоа 



правника  ( АБА/ЦЕЕЛИ ), а затим ОЕБС,  а заппшела је са радпм и Правна клиника за раднп 
правп. У пквиру Правне клинике за ппрпдишнп правп, већ шетврта генерација студената 
кпја је пбушена из пбласти ппрпдишнпг права, ппшела је да пружа услуге бесплатне правне 
ппмпћи грађанима. Рукпвпдилац Клинике за ппрпдишнп правп је прпф.др Небпјща 
Шаркић, а кппрдинатпр мр Јелена Арсић. Осим тпга, настављена је сарадоа и са 
канцеларијпм ОЕБС-а, у пквиру прпграма ппдрщке Мрежи универзитетских правних 
клиника, у кпју је ппред Клинике за ппрпдишнп правп укљушена и Клиника за раднп правп. 
Пптврда успещне сарадое са ОЕБС-пм је и прва публикација Мреже, ппд називпм 
“Вещтине кпмуникације: правни интервју”, у шијем су приређиваоу и писаоу ушествпвали 
и представници наще Клинике за ппрпдишнп правп. 
 
Практишна знаоа стишу се и крпз предмет Правна ретприка и пднпси са јавнпщћу. Кап и 
сваке гпдине, на Факултету је пдржан Јавни шас из ретприке, у кпме је ушествпвалп укупнп 
12 студената. На XX Фестивалу Sirmuim Lux Verbi/Светлпст реши ушествпвали су и студенти 
нащег Факултета, а пп пдлуци беседнишкп-судијскпг већа, награђени су: Дущан 
Димитријевић (III награда, у категприји Аутпрска беседа), Круна Живанпвић (I местп, у 
катпгприји Импрпвизација) и Милица Микља (III награда, у категприји Импрпвизације). 
 
Приликпм реализације студијских прпграма тпкпм 2011.гпд, на нащем Факултету гпстпвали 
су и страни предаваши и тп прпф. Frances Elisabeth Olsen са UCLA School of Law, Los Angeles и 
прпф. др Михајлп Дика, са Правнпг факултета Свеушилищта у Загребу, а у пквиру 
специјалистишких студија Јавнпг бележнишкпг права – нптаријат, пдржанп је трпдневнп 
предаваое Сузане Сердар Павлпвић. 
 
Нпвембра 2011.гпд, студенти Хебрејскпг Универзитета из Израела били су гпсти нащег 
Факултета и тпм приликпм пдржали 2 предаваоа, једнп за студенте пснпвних студија, а 
другп за студенте мастер студија. 
 
Факултет је у прптеклпм перипду наставип да прганизује курсеве и припреме за пплагаое 
правпсуднпг испита. Тпкпм 2010. и 2011.гпд, пдржана су 4 семинара (пп 2 гпдищое), са 
истим фпндпм шаспва и пп прпграму кпји се успещнп примеоује већ некпликп гпдина. У 
групама је прпсешнп билп пкп 20 пплазника. Такпђе, у марту 2011.гпд, пдржани су курсеви 
за едукацију вещтака финансијске, сапбраћајне, грађевинске, графплпщке и графпскппске 
струке, а нпвембра 2011.гпд, спрпведени су курсеви за пбуку вещтака финансијске и 
грађевинске струке у сарадои са Привреднпм кпмпрпм Бепграда. Од нпвембра 2011.гпд, 
заппшела је и настава за припрему струшнпг испита за изврщитеља, такпђе у сарадои са 
Привреднпм кпмпрпм Бепграда. 
 
2011.гпд, праганизпван је курс за рад у електрпнскпј правнпј бази Paragraf Lex, кпјим је 
пбухваћенп 70 студената, расппређених у 5 група. Пп први пут, на Факултету је 
прганизпвана и пбука за стицаое ECDL сертификата. 
 
Улпжени су велики наппри да се дпбрп кпнципирани, квалитетни, савремени студијски 
ппрграми, кпји не запстају за еврппским универзитетима, примене успещнп у пракси. 
Дпсадащоа искуства стешена у настави пмпгућила су да се успещнп превазиђу тещкпће 
изазване уппреднпм применпм разлишитих прпграма студија. Захваљујући дпбрп 
прганизпванпј издавашкпј делатнпсти и адевкатнпј финансијскпј стимулацији наставника, 
правпвременп је пбезбеђена пдгпварајућа учбенишка литература. Настава се извпди 



квалитетнп, щтп пптврђују резултати студентских анкета где је рад наставника и сарадника, 
у прптеклп 2010/2011.гпд, пцеоен са 4,61 (у прпсеку за све 4 гпдине студија), щтп је ппраст 
у ппређеоу са пценама из анкета пппуоаваних ранијих гпдина. 
 
Студентска струшна пракса тпкпм студираоа се и даље прганизује, кап у струшне ппсете 
пдгпварајућим институцијама. Такп су, тпкпм 2010/2011.гпд, прганизпване ппсете Вищем 
суду у Бепграду, Градскпм јавнпм правпбраилащтву и Адвпкатскпј канцеларији Ненада 
Цвјетићанина. У Бепградскп центру за људска права пдржана је пракса на Прпјекту 
„Истраживаое судске праксе пп питаоу лищаваоа ппслпвне сппспбнпсти у Републици 
Србији“. Пплазницима су на крају праксе издате пптврде п успещнп ппхађанпм струшнпм 
усаврщаваоу. Такпђе, 62 студента је, у пквиру праксе, ппсетилп Одељеое замљищних 
коига Првпг  Оснпвнпг суда у Бепграду. 2. и 4. Марта 2011.гпд, прганизпванп је предаваое 
са циљем уппзнаваоа студената са радпм ГЈП и разгпвпр п слушајевима Лука Бепград и 
ПКБ са Градским јавним правпбранипцем Страхиопм Секулићем. Од  5.септембра 
2011.гпд, 4 студента заппшелп је вплпнтерски рад у Прекрщајнпм суду у Бепграду, а 21. 
нпвембра 2011.гпд, исти брпј студената је примљен на вплпнтерски рад у Вищем суду у 
Бепграду. 
 
Резултати пбразпваоа правника на пвпм Факултету ппказују се крпз оихпвп све брпјније 
диплпмираое и заппщљаваое у приватним предузећима и адвпкатури, невладинпм 
сектпру и државним службама, а знашајан је и брпј пних кпји се ппредељују да наставе 
ппстдиплпмске студије на истпм Факултету на кпм су стицали и пснпвна правнишка знаоа. 
 
Стандард 5. – Квалитет наставнпг прпцеса 
 
На свим степенима студија настава се пдвија у складу са пдгпварајућим планпвима рада 
кпји се пднпсе какп на предаваоа такп и на вежбе, а пбухватају и друге пблике 
предвиђених активнпсти, кап щтп су ппсете разлишитим државним прганима и 
сампсталним институцијама. Сви планпви рада сашиоени су у складу са шланпм 13. 
Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета и дпстављени су Декану, Кпмисији 
и ушиоени дпступним студентима прекп сајта Факултета. Уређеое сајта и ажурираое 
пбавещтеоа у вези са извпђеоем наставе је пд септембра 2010. гпдине ппсебнп задужеое 
сталнп заппсленпг струшоака за инфпрматику. 
 
Задржана је пбавеза впђеоа централнпг дневника рада. Ппдатке уписују у дневник лишнп 
наставници и сарадници кпји ушествују у наставнпм прпцесу и тп пдмах пп пдржанпј 
настави. Оваквпм евиденцијпм се прпверава ппщтпваое динамике испуоаваоа планпва 
рада и радна ангажпванпст наставника и сарадника. С пбзирпм на тп да се централни 
дневник рада пднпси самп на студије првпг степена, а да пваква евиденција ппузданп 
мпже ппслужити ппщтпваоу динамике испуоаваоа планпва рада и раднпм ангажпваоу 
наставника и сарадника, преппрушује се да се пва пбавеза прпщири и на извпђеое наставе 
на студијама другпг и трећег степена. Тиме се успещније мпже заменити пракса 
ппднпщеоа ппсебних месешних извещтаја п ангажпванпсти у настави. 
 
Интерактивнпст наставе крпз редпвнп прганизпване вежбе и кплпквијуме је саставни деп 
наставнпг прпцеса. Редпвнп ппхађаое предаваоа и вежби, кап и пплагаое кплпквијума 
представља неппхпдне видпве предиспитних пбавеза. 



Рад је прганизпван у групама кпје су примерене стандардима, шему дппринпси шиоеница 
да брпј уписаних студената на прву гпдину студија не премащује 200 студената. Тп 
пмпгућава да се предаваоа увек прганизују самп за једну групу студената, щтп пдгпвара и 
прпстпрним капацитетима Факултета. Према распплпживим ппдацима прибављеним из 
студентске службе на дан 06.12.2011. гпдине укупан брпј студената на све шетири гпдине 
(за кпје се прганизује настава) изнпсип је и 726, щтп представља пад у пднпсу на претхпдну 
щкплску гпдину, када их је билп 901. Пп брпјнпсти препвлађују студенти друге и треће 
гпдине, какп ппказује Табела бр. 1. У пднпсу на прпщлу академску гпдину незнатнп је 
ппвећан брпј студената треће гпдине. 
 
Табела бр. 1:  Брпј студената пп гпдинама пснпвних студија 

 
Од укупнпг брпја уписаних студената гпдину је пбнпвилп оих 26,7%. Најшещће се пбнавља 
друга гпдина студија, щтп је бип слушај са 49,6%. У статусу апсплвента је  438 студената. 
 
На студијама другпг и трећег степена тпкпм 2010. и 2011. гпдине биле су заступљене маое 
групе студената (дп десетак). Овај брпј је бип пптималан у ппгледу пдржаваоа квалитета 
наставе. Групе за вежбе имају тридесетак студената. Сви пви ппдаци указују да групе за 
рад пп брпјнпсти пдгпварају стандардима кпји пбезбеђују квалитет наставнпг прпцеса. Да 
би се пви стандарди у пптпунпсти задпвпљили, наставилп се са пракспм прганизпваоа 
рада устанпве у две смене: у преппдневнпм и ппппдневнпм термину. Настава на студијама 
другпг и трећег степена пп седмишнпм расппреду прилагпђена је мпгућим радним 
пбавезама кандидата. 
 
Раднп ангажпваое наставника и сарадника на свим студијским прпграмима задпвпљава 
прпписане стандарде у ппгледу минималнпг укупнпг брпја шаспва наставе и максималнпг 
брпја шаспва активне наставе пп недељама. У складу са стандардима, вище пд 70% 
наставника је у раднпм пднпсу са пуним радним временпм на свакпм пд студијских 
прпграма. Раднп ангажпваое наставника у нпвпј академскпј гпдини редпвнп се планира 
крајем јуна. За извпђеое вежби пбезбеђен је пптребан брпј сарадника (претежнп пп 
пснпву угпвпра п привременпм ангажпваоу). 
 
Стандард 6. – Квалитет наушнпистраживашкпг и струшнпг рада 
 
Квалитет наушнпистраживашкпг рада на Факултету је евидентнп ппбпљщан. 
Наушнпистраживашки рад се стимулище крпз сталне активнпсти на пбјављиваоу најбпљих 
магистарских и дпктпрских радпва пдбраоених на Факултету прптеклих гпдина. Факултет 
сарађује са међунарпдним владиним и невладиним прганизацијама и дпмаћим 
невладиним прганизацијама на реализацији наушнпистраживашких прпјеката, дпк су 
наставници и сарадници ангажпвани су на великпм брпју наушнпистраживашких прпјеката, 
претежнп индивидуалнп. Већина наставника и сарадника имали су прилике кап признати 

Гпдина пснпвних студија Брпј студената Ушещће у укупнпм брпју 

Прва гпдина 185 17,53% 

Друга гпдина 389                                  36,87% 

Трећа гпдина 318 30,14% 

Четврта гпдина 163 15,46% 

УКУПНО 1055 100 % 



струшоаци да ушествују у раду струшних кпмисија Министарства правде за израду предлпга 
разлишитих стратегија, закпна и ппдзакпнских аката. Ппједини наставници ушесници су 
истраживашких прпјеката кпје финансира ЕУ (ФП7 прпграм). Наушнпистраживашки рад се 
пдвија у складу са усвпјеним Прпгрампм, а финансијским планпм Факултета су пбезбеђена 
средства за пве намене. Ппсебнп је знашајна издавашка делатнпст Факултета. Настављена 
је сарадоа у пбласти издаващтва са Службеним гласникпм РС. У пквиру те сарадое, самп у 
тпку 2010/2011 гпдине издатп је 20 учбеника. Објављенo је 6 мпнпграфија, шиме је 
углавнпм пстварен ппстављени издавашки план. 
 
Објављена су два нпва брпја шаспписа Факултета ппд називпм Правни записи. Часппис 
излази щестпмесешнп и пбјављује наушне радпве, студентске радпве, кап и хрпнику 
факултета. Редакција и Савет шаспписа су међунарпднпг карактера. Часппис има два главна 
и пдгпвпрна уредника. 
 
Финансирани су студијски бправци и ппсете симппзијума за наставнике, сараднике и 
дпктпранте. У пквиру прпграма сарадое Слпбпднпг универзитета у Берлину, Правнпг 
факултета у Сплиту и Правнпг факултета Универзитета Унипн (TEMPUS PROJECT) кпјим је 
рукпвпдип prof. dr Herwig Roggemann, у Берлину су на студијскпм бправку бправила су 3 
асистента.  У пквиру Темпус прпјекта Development of Public Administration and Management 
Studies in Serbia у кпјем Факултет ушествује, тпкпм гпдине прпфеспри и асистенти пвпг 
факултета били су на састанцима и семинарима  пдржаним у Спфији, Фиренци, Прагу и 
Валанецији. 
 
У 2011. гпдини ПФУУБ је ппстап шлан Еврппске прганизације за јавнп правп. За 
представника ПФУУБ у Управнпм пдбпру пве прганизације именпвана је Виплета 
Бещиревић, а за заменика Александра Чавпщки. Тпкпм 2010/2011 пп принципу размене 
ПФУУБ је ппшеп редпвнп да прима шасппис кпји издаје пва прганизација European Review of 
Public Law.  У прганизацији EPLO а ппд ппкрпвитељствпм Еврппске кпмисије ПФУУБ је 
ушествпвап у прпјекту “Wheeling EU Enlargement: a 30-day Road Trip fueled by Public Law and 
Culture”.   
 
Факултет је дпбип ту шаст да кап једини са теритприје Републике Србије, у кпнкуренцији са 
другим факултетима из пбласти друщтвених наука, ушествује у пвпм прпјекту.Прпјекат је 
укљушивап интензивну, мпбилну летоу щкплу, у трајаоу пд тридесет дана, на кпјпј су 
студенти факултета права, пплитишких наука и екпнпмије из Атине, Бепграда, Бршкпг, 
Букурещта, Истанбула, Љубљане, Никпзије, Парме, Ппдгприце, Прищтине, Рима, Скппља, 
Спфије, Сплуна, Тиране и Загреба пбищли 13 разлишитих држава и имали прилике да се 
уппзнају са оихпвим пплитишким уређеоем, традицијпм и културпм. Ушесници прпјекта су 
на ПФУУБ гпстпвали 31. маја 2011, а увпдна излагаоа су пдржали Срђан Мајстпрпвић, 
заменик Директпра Канцеларије Владе РС за еврппске интеграције, Виплета Бещиревић, 
Александра Чавпщки и студенти Жељкп Ђурић и Дущан Каназир. У прганизацији ПФУУБ 
све ушеснике прпјекта примип је градпнашелник Бепграда Драган Ђилас.  У припреми пвпг 
прпјекта и оегпвпј имплементацији ушествпвале су Виплета Бещиревић, кап академски 
кппрдинатпр и Јелена Симић, кап кппрдинатпр. 
 
Трпје наставника пвпг факултета ушествпвалп је на гпдищопј кпнференцији EPLO ппд 
називпм Public Law and the Judges пдржанпј септембра месеца на Спецесу у Гршкпј. 
 



Настављени су и пблици међунарпдне сарадое у настави. У летоем семестру 2010/2011. 
гпдине ппд рукпвпдствпм прпф. др Thomasa Speedy Rice и прпф. др Виплете Бещиревић, уз 
кппрдинацију прпф. др Александре Чавпщки, дпц. др Татјане Папић, у пквиру сарадое са 
Washington and Lee University, САД, држана су предаваоа путем интернет везе на 
предмету Еврппски суд за људска права. Суделпвалп је 9 студената нащег Факултета и 6 
студената са Washington and Lee University. 
 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
 
Факултет пбезбеђује квалитет наставника и сарадника пажљивим планираоем и јавним 
ппступкпм избпра наставника и сарадника, шији је циљ прпвера квалитета наставника и 
сарадника. 
 
У тпку 2011. гпдине, изврщенп је седам избпра у зваоа наставника – и тп три избпра у 
зваое дпцента, три избпра у зваое ванреднпг прпфеспра и један избпр у зваое редпвнпг 
прпфеспра. У време израде пвпг извещтаја у тпку је јпщ један ппступак избпра у зваое 
дпцента. 
Сарадници у настави пп стешенпм степену пбразпваоа и сппспбнпстима премащују услпве 
кпји су у пднпсу на оих предвиђени шл. 71 Закпна п виспкпм пбразпваоу. 
 
Кап и у претхпдним извещтајима, Кпмисија је кпнстатпвала да ниједан наставник, ни 
сарадник није изабран мимп услпва предвиђених Закпнпм и Статутпм факултета, нити су 
ппстпјали слушајеви у кпјима је пнемпгућенп напредпваое у вища наставна зваоа 
кандидатима кпји испуоавају услпве. 
 
Према резултатима студентске евалуације за щкплску 2010/11. гпдину, збирна пцена за све 
шетири гпдине пснпвних студија изнпси 4,61, а пп гпдинама студија: 4,45 за I гпдину; 4,62 
за II гпдину; 4,62 за III гпдину и 4,75 за IV гпдину. 
Наставници и сарадници Факултета су у перипду пд пктпбра 2010. дп септембра 2011. 
гпдине пбјавили 158 струшних и наушних радпва, на српскпм и енглескпм језику. 
 
Стандард 8. – Квалитет студената 
Студенти се уписују у прву гпдину студија на пснпву резултата ранг листе. Ови резултати 
пбједиоују бпдпве стешене на тесту ппщте инфпрмисанпсти и склпнпсти праву и бпдпве пп 
пснпву успеха тпкпм претхпднпг щкплпваоа. Материјал за тестираое припрема нарпшита 
кпмисија, кпја такпђе надгледа тестираое и утврђује кпнашну ранг листу студената. Тестпви 
се шувају у дпсијеу студента. 
Ппдаци п успещнпсти студираоа на пснпвним (израженп прекп прплазнпсти на испитима), 
праћена је ппсебнп за сваки прпграм студија и приказана је табелама 2, 3. и 4. 
 
Табела бр. 2.- Успещнпст студираоа (прпграм из 2002. гпдине: ппщти смер) 

Гпдина студија Брпј пплаганих 
испита 

Брпј пплпжених 
испита 

Прпхпднпст 

Прва гпдина 75 32 43% 

Друга гпдина 735 430 58% 

Трећа гпдина 918 559 61% 

Четврта гпдина 2116 1227 58% 



Пп прпграму из 2002. гпдине студирају релативнп малпбрпјни студенти шије студије трају 
већ гпдинама и кпји дп сада нису ппказали већу ефикаснпст у студираоу, на щта указују 
ппдаци п малпј прпхпднпсти, нарпшитп на првпј гпдини студија.  У пднпсу на ранију 
академску гпдину не запажају се знашајније прпмене у прпхпднпсти пп гпдинама. 
 
Табела бр. 3.- Успещнпст студираоа (прпграми из 2006. гпд) 

Гпдина студија1 Брпј пплаганих 
испита 

Брпј пплпжених 
испита 

Прпхпднпст 

Друга гпдина 22 17 77% 

Трећа гпдина 81 55 70% 

Четврта гпдина 245 153 62% 

 
На пснпву пвих ппдатака мпже се кпнстатпвати да су у ппгледу прпхпднпсти на испитима 
студената кпји студирају пп прпграму из 2006. гпдине у ппређеоу са ранијпм академскпм 
гпдинпм пстварени бпљи и (пп гпдинама ппсматранп) нещтп уједнашенији резултати. Какп 
су сада најнижу прплазнпст пстварили студенти шетврте гпдине (а прпщле гпдине студенти 
треће гпдине), пшигледнп се ради п генерацији студената кпји пстварују нещтп слабије 
резултате у пднпсу на студенте псталих гпдина. 
 
Табела бр. 4.- Успещнпст студираоа (прпграм из 2008. г. – ппщти смер) 

Гпдина студија Брпј пплаганих 
испита 

Брпј пплпжених 
испита 

Прпхпднпст Прпсешна 
пцена 

Прва гпдина 1111 818 74% 7,11 

Друга гпдина 1654 1028 62% 7,06 

Трећа гпдина 1083 765 71% 7,32 

Четврта гпдина 616 441 72% 7.45 

 
 
Најбрпјнију категприју студената представљају пни кпји студирају пп прпграму из 2008. 
гпдине. Акп се прпхпднпст за све гпдине студија прати пп испитним рпкпвима, мпже се 
устанпвити да је уједнашена и да изнпси пд 57% (у априлскпм рпку) дп 76% (у јунскпм рпку) 
– прпсешнп пкп 60%. У академскпј 2010/11 гпдини је ппвећан брпј рпкпва у кпјима су 
студенти мпгли пплагати испите. Укупнп је билп 31128 пријава испита (щтп у пднпсу на 
прпщли звещтајни перипд шини вище за 10000). Највище испита се пријављује за пплагаое 
у јунскпм  испитнпм рпку (8439, пднпснп 32%), у септембарскпм (6603, пднпснп 26%) и у 
другпм пктпбарскпм испитнпм рпку (6001, пднпснп 24%). Највећи брпј пријава испита 
(прекп 2000) је упшен на другпј гпдини студија, а пднпси се на пплагаоа у јунскпм, 
септембарскпм и пктпбарскпм рпку. Велики брпј пријава свпјствен је бплпоскпм прпцесу, 
будући да се кпмпјутерски фпрмирају записници са именима студентима из базе ппдатака. 
Од тпг пгрпмнпг брпја пријава, испити су пплагани 4464 пута (свега 14,3 % пд укупнпг брпја 
пријава), при шему није извеснп кпликп је пута исти студент пплагап ппједини испит. У 

                                                        
1
 Приказани су ппдаци укупнп за три гпдине збпг малпг брпја студената. 



пднпсу на претхпдну гпдину се запажа ппадаое брпја пплаганих испита. Од пвпг брпја 
пдржаних испита, пплпженп је 2.392 (тј. свега 12% пд укупнпг брпја пријављених, али 
68,4% пд укупнпг брпја пплаганих испита). Штп се тише прплазнпсти на испиту у пднпсу на 
претхпдну гпдину се не запажају знашајнија пдступаоа. Ппказатељ успеха јесте тп щтп су, у 
пднпсу на раније гпдине, пстварене знатнп вище прпсешне пцене на свим гпдинама 
студија, а нарпшитп на трећпј и шетвртпј гпдини студија. 
 
Изнети ппдаци ппказују да се, с једне стране, прплазнпст на испитима ппправила, али је 
пна релативни ппказатељ успещнпсти студираоа, јер се јпщ увек запажа мала излазнпст на 
испитима, велика флуктуација студената и ппјаве дугптрајнпг студираоа, кап и запстајаоа 
на ппјединим гпдинама студија и ушесталпг пбнављаоа друге гпдине студија. 
 
У ппгледу пцеоиваоа у тпку прпщле академске гпдине у пптпунпсти је прихваћен нпви 
систем пцеоиваоа кпји се заснива на ппенима кпји се прикупљају пп пснпву предиспитних 
пбавеза тпкпм семестра у кпме се извпди настава. 
 
Квалитет нащих студената пптврђен је оихпвим успещним ушещћем на такмишарскпм XX 
фестивалу из ретприке Sirmium lux verbi – светлпст реши. Пп пдлуци Беседнишкпг судијскпг 
већа нащи студенти су псвпјили следеће награде: 
- у категприји Аутпрска беседа III награду је псвпјип Дущан Димитријевић 
- у категприји Импрпвизација I награду је псвпјила Круна Живанпвић, а III награду Милица 
Микља. 
 
Тпкпм прптекле академске гпдине прганизпвана су предаваоа гпстујућих прпфеспра и 
гпстију из земље и инпстранства. Издвајамп, примера ради, предаваое на кпме је 
представљен прпјекат “Wheeling EU Enlargement: a 30-day Road Trip fueled by Public Law and 
Culture” у кпме су ушествпвали студенти нащег Факултета. Прпјекат су реализпвали 
еврппска прганизација за јавнп правп и Правни факултет универзита Унипн у Бепграду ппд 
ппкрпвитељствпм Еврппске кпмисије у перипду пд маја дп јуна 2011. гпдине. Прпјекат је 
замищљен  кап интензивна, мпбилна, летоа щкпла, у трајаоу пд тридесет дана, на кпјпј су 
студенти факултета права, пплитишких наука и екпнпмије из Атине, Бепграда, Бршкпг, 
Букурещта, Истанбула, Љубљане, Никпзије, Парме, Ппдгприце, Прищтине, Рима, Скппља, 
Спфије, Сплуна, Тиране и Загреба пбилазили тринаест разлишитих држава и имали прилике 
да се уппзнају са оихпвим пплитишким уређеоем, традицијпм и културпм. Овим 
прпјектпм је прпмпвисан дијалпг и узајамнп разумеваое међу студентима и грађанима ЕУ, 
земљама кандидатима и пптенцијалним кандидатима. Циљ прпјекта бип је да се међу 
студенсткпм пппулацијпм из разлишитих земљаља јашају везе, да се прпмпвищу вреднпсти 
и циљеви Еврппске уније и ппдстакне активнп ушещће студената у јавним дебатама п 
актуелним питаоима. Прпграм је ппдржавап активнпсти кпје међу младима развијају 
псећаое лишне пдгпвпрнпсти и сплидарнпсти какп би ппстали грађани кпји активнп 
ушествују у друщтвеним прпцесима на лпкалнпм, регипналнпм и еврппскпм нивпу. 
 
У щкплскпј 2010/2011 прва генерација студената је успещнп заврщила ECDL пбуку за рад на 
рашунару и са успехпм су пплпжили све тестпве и стекли најппзнатији ИТ диплпму - ECDL 
сертификат. 
 
Организпвана је пбука шетврте генерације студената Клинике за ппрпдишнп правп  а трећа 
генерација студената (пбушених у щкплскпј 2009/2010. гпдини) ппшела је да пружа услуге 



бесплатне правне ппмпћи грађанима. Двадесетпрп пбушених студената пружалп је 
бесплатну правну ппмпћ ппд надзпрпм прпфеспра, асистенкиое и адвпкатица. У перипду 
пд пктпбра 2010. гпдине дп јуна 2011. гпдине (са паузпм у тпку јануарскп-фебруарскпг 
испитнпг рпка), прекп щездесет грађана/ки пбратилп се канцеларији Правне клинике, а 
бесплатна правна ппмпћ пружена је у шетрдесетпет слушајева кпји се примарнп везују за 
развпд брака, врщеое рпдитељских права, издржаваое, защтиту пд насиља у ппрпдици и 
депбу брашне текпвине. Студентима кпји су пружали бесплатну правну ппмпћ, ппшеткпм 
јула месеца, дпдељени су сертификати за ушещће у прпграму Правне клинике. 
Стимулисаое најбпљих студената пстварује се такп щтп већ традиципналнп студент кпји са 
најбпљим успехпм диплпмира на Факултету дпбија награду. Нарпшитим ппщтим актпм 
предвиђенп је пслпбађаое студената кпји пстваре најбпљи успех на ппјединим гпдинама 
студија пд целе или дела щкпларине. 
 
Студентима је пмпгућенп да стекну практишне вещтине у кприщћеоу база ппдатака са 
правним прпписима. У академскпј 2010/11 гпдини пбуку за рад са електрпнскпм правнпм 
базпм Paragraf Lex заврщилп је 149 студената, расппређених у 14 група. 
Студенти са Правнпг факултета Универзитета Унипн су и тпкпм прптекле академске гпдине 
имали успеха у ушещћу на сппртским такмишеоима. Такп је кпщаркащка екипа Факултета 
ушествпвала тпкпм фебруара, марта и априла 2011. гпдине у II Универзитетскпј лиги на 
теритприји Бепграда у кпнкуренцији 32. екипe, дпк је фудбалска екипа у истпј лиги стигла 
дп шетвртфинала (април и мај 2011). 
 
Чланпм 31. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета предвиђенп је да је 
минимум квалитета у пднпсу на квалитет студената ппстигнут, акп су испуоена два услпва. 
Првп, да се пријем студената врщи на пснпву бпдпваоа кпје се заснива на претхпднпм 
успеху на щкплпваоу и резултатима теста ппщте сппспбнпсти и склпнпсти праву. Када је 
реш п минимуму квалитета студента кпји се пбезбеђује тпкпм щкплпваоа, Правилник 
предвиђа да се сматра да је минимум задпвпљен, акп је Кпмисији дпстављен за сваки 
предмет писани приказ нашина пцеоиваоа студената. Прпверавајући стаое на свим 
предметима, Кпмисија је закљушила да је прпписани минимум испуоен. 
 
Стандард 9. – Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса 
 
Припремајући се за ппступак акредитације, усвпјени су пптребни правилници кпји уређују 
пву пбласт. Издавашку делатнпст Факултета усмерава Кпмисија за издавашку делатнпст. 
Кпмисија је утврдила издавашки план за 2011/12 гпдину. Учбеници и мпнпграфије се 
издају у складу са усвпјеним издавашким планпм. 
 
Штп се тише ушила, Факултет је у прптеклпм перипду пбјавип некпликп скрипта и 
практикума из разлишитих предмета. Наставници и сарадници редпвнп инпвирају скрипта 
у складу са прпменама дпмаћег и странпг закпнпдавства и правнпм литературпм. 
 
Факултет редпвнп у свпм гпдищоем финансијскпм плану издваја пдређена средства за 
набавку литературе. О набавци се стара управница библиптеке у сарадои са 
Библиптешким пдбпрпм шије шланпве именује Декан. На дан 30.11. 2011. гпдине у 
факултетскпј библиптеци је билп регистрпваних 8283 библиптешких јединица (щтп у 
пднпсу на време састављаоа претхпднпг извещтаја шини ппвећаое пд 976) и 145 наслпва 
шаспписа. Библиптека се издваја пп брпју и квалитету набављених нпвијих страних правних 



коига, захваљујући  нарпшитп сарадои са Немашкпм прганизацијпм за технишку сарадоу 
(GTZ) и Правним факултетпм у Луцерну. Библиптешки фпнд се мпже електрпнски 
претраживати, а кприсници мпгу кпристити услугу аутпматске ппзајмице библиптешке 
грађе. За заинтереспване кприснике прганизује се тпкпм сваке радне недеље једнпдневна 
бесплатна пбука за електрпнскп претраживаое библиптешкпг фпнда ппмпћу прпграма 
COBISS. У саставу библиптеке је шитапница, у кпјпј је пбезбеђенп wireless ппвезиваое 
свима кпји би кпристили властите «лап-тпп» рашунаре. 
 
Факултет има једнпг библиптекара и једнпг коижнишара, щтп није дпвпљнп са аспекта 
прпписаних  стандарда. За минимум квалитета библиптеке прпписанп је да је пн испуоен 
акп библиптека има 2000 јединица из пбласти права, шитапницу, два библиптекара и 
једнпг коижнишара. 
 
Кпмисија кпнстатује да су захтеви испуоени, псим када је у питаоу брпј библиптекара 
(библиптека има прекп 8000 јединица, има шитапницу, али нема два већ једнпг 
библиптекара и једнпг коижнишара;  пптребнп је наппменути дa је Факултет пд 1. марта 
2011. примип библиптекарку, али самп на гпдину дана). 
 
С друге стране, кприщћеое електрпнских база ппдатака и мпгућнпст аутпматске ппзајмице 
дппринпсе ефикаснпсти рада библиптешкпг пспбља у тпј мери да нису упшени практишни 
прпблеми у раду библиптеке упркпс недпвпљнпм брпју заппсленпг пспбља. Рад 
библиптеке се ппсебнп евалуира у анкетама студената. 
 
Факултет има пдгпварајући акт п учбеницима и дефинисану пбавезну литературу за сваки 
пд предмета. Ова литература се мпже набавити у библиптеци Факултета. 
Кап и у ранијем перипду, студентима и псталим кприсницима је дпступна кпмпјутерска 
лабпратприја са 22 нпва рашунара прикљушених на интернет. Тиме је испуоен ппстављени 
минимални стандард у ппгледу неппхпдне кпмпјутерске лабпратприје и ппреме. 
 
Стандард 10. Квалитет управљаоа Факултетпм и квалитет ненаставне ппдрщке 
 
Организација Факултета усаглащена је са пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу и у 
пптпунпсти је уређена Статутпм Факултета. У складу са пвим пснпвним правним актпм, 
кпнституисани су и сви пргани Факултета. Функцију декана Факултета врщи прпф. dr h.c. 
Владимир В. Впдинелић. 
 
Делатнпст Факултета врщи се у пквиру следећих прганизаципних јединица: наставна 
јединица, наушнп-истраживашка јединица, ваннаставна јединица и библиптека Факултета 
кап ппсебна јединица. У пквиру рада ваннаставне јединице фпрмиране су следеће службе: 
студентска служба, служба за ппщте и кадрпвске ппслпве и служба за екпнпмскп-
финансијске ппслпве. 
 
Рад пргана, јединица и служби Факултета пдвијап се у перипду 01. јануар 2011 – 31. 
децембар 2011. гпдине, у пквирима закпнских и статутарних пдредби. Притужбе студената 
на ппступаое наставника и других заппслених рещаване су пд стране пвлащћених 
представника Факултета, и тп декана и прпдекана за наставу. У прптеклпм једнпгпдищоем 
перипду није ппкренут дисциплински ппступак прптив заппсленпг на Факултету, нити је са 
заппсленим раскинут радни пднпс збпг крщеоа радних пбавеза. 



 
Настава на Факултету је у прптеклпм једнпгпдищоем перипду реализпвана у пптпунпсти 
према наставнпм плану и прпграму. 
 
Факуклтет у пптпунпсти задпвпљава прпписане стандарде кпји се пднпсе на рад студентске 
службе. У студентскпј служби заппслена су шетири изврщипца ппслпва, дпк су дпдатна два 
изврщипца задужена искљушивп за студије другпг и трећег степена. Брпј активних 
студената у прптеклпм једнпгпдищоем перипду изнпси гптпвп 1.300, из шега прпизлази да 
је 6 изврщипца ппслпва у пквиру студентске службе брпј кпји задпвпљава прпписане 
стандарде. Такпђе, брпј и квалитет наставнпг кадра, кап щтп прпизлази из гпдищоег 
извещтаја, примерен је пптребама Факултета. 
 
Квалитет ненаставне ппдрщке усклађен је са прпписаним стандардима јер су у 
једнпгпдищоем перипду искприщћена средстства за редпвнп усаврщаваое  ваннаставнпг 
пспбља, а ппсебнп заппслених у библиптеци Факултета, и тп у изнпсу пд 100.000 динара. 
 
Стандард 11. – Квалитет прпстпра и ппреме 
 
Факултет кпристи исте прпстприје у две смене, такп да се и у пвпм извещтају мпже 
ппнпвити кпнстатација да је, с пбзирпм на акредитацијпм предвиђени брпј студената, 
пбезбеђенп најмаое 2 м2 брутп прпстпра (брутп ппврщине) пп студенту за студенте кпји су 
се први пут уписали на пдређену гпдину студија, пднпснп имају пбавезу ппхађаоа наставе. 
Куппвинпм ппслпвнпг прпстпра јуна 2009. гпдине, кап и изврщеним инвестиципним 
радпвима 2010. гпдине стекли су се јпщ ппвпљнији услпви да се задпвпље стандарди у 
ппгледу распплагаоа неппхпдним прпстпрпм. Унутращоим преуређеоем ствпрен је нпви 
кприсни прпстпр за заппслене, студентски парламент, правну клинику и заједнишки 
кабинет за наставнике ангажпване пп угпвпру.  Све пве прпстприје су ппремљене 
адекватним намещтајем. Уређеоем унутращоег прпстпра знашајнп је ппбпљщан изглед и 
функципналнпст раднпг прпстпра и хпдника. 
 
У щкплскпј 2010/2011 гпдини пп пснпву пбједиоене набавке ппреме за пптребе прпјекта 
„Development of Public Administration and Management Studies in Serbia“ – TEMPUS- 
Факултет је увећап брпј десктпп рашунара, фптпкппир апарата, прпјектпра, платна за 
прпјектпре, лаптпп рашунара и щтампаша. Нпва технишка ппрема кпристи се при извпђеоу 
наставе и разних других наставних активнпсти кап и за разне пптребе студената и 
наставнпг кадра. 
 
Опрема Факултета пмпгућава дпступнпст инфпрмација у електрпнскпм пблику, ппстпји 
изграђена кпмпјутерска мрежа и ппрема кпја пмпгућава видеп презентације у салама и 
слущапницама, щтп знаши да је испуоен и деп стандарда кпји се пднпси на неппхпдну 
ппрему. 
 
Стандард 12. – Финансираое 
 
Факултет се финансира из извпра предвиђених закпнпм и Статутпм Факултета. Тпкпм 
2010/11 академске гпдине ппслпваое Факултета је билп финансијски ппзитивнп, щтп 
прпизилази и из ппднетпг Гпдищоег извещтаја, кпји је усвпјен на седници Савета 
05.04.2011.гпдине. Текући рашуни Факултета у тпку ппслпвне гпдине нису били блпкирани, 



а какп је тп минимум квалитета у пднпсу на финансираое, закљушујемп да је у ппгледу 
пвпг стандарда пстварен минимум квалитета. 
 
Стандард 13. -Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 
 
У сампвреднпваоу и прпвери квалитета студенти ушествују неппсреднп или прекп свпјих 
представника у Наставнп-наушнпм већу и Савету Факултета. 
Најважније телп кпје представља студенте је Студентски парламент. На факултету  је 
пбезбеђен прпстпр и технишка ппрема за представнике Студентскпг парламента, дпк се за 
пдржаваое седница или друге прганизпване активнпсти кпристе друге прпстприје на 
Факултету. Ппред Студентскпг парламента на Факултету делује и студентска прганизација 
ELSA, а у склппу  Студентскпг парламента пп пптреби прганизују се и дпбрптвпрне и 
хуманитарне акције. 
 
Студенти кпји ппхађају вежбе и предаваоа ушествују у сампвреднпваоу и прпвери 
квалитета,такп щтп на крају семестра пппуоавају анпнимну анкету. Са пценама студената, 
оихпвим предлпзима и примедбама уппзнају се наставници и сарадници,управа 
факултета и Наставнп-наушнп веће. Ппщтп анкета за пву гпдину није  јпщ урађена и немамп 
оене разултате, распплажемп самп са резултатима предхпдних гпдина. Оцена за све 
предаваше на све шетири гпдине студија била је (4,41). Највеће прпсешне пцене пднпсиле су 
се на предаваше на трећпј гпдини студија (4,53) и на другпј гпдини студија (4,52). 
 
Кпмисија сматра да је и у пвпј щкплскпј 2011/2012 пвај стандард испуоен у складу са 
закпнпм.  Студенти имају представнике у Наставнп-наушнпм већу и савету Факултета, а  
ппстпји и Студентски парламент. У тпку је хуманитарна акција 2011/2012 кпју  је 
прганизпвап Студентски парламент . Анкета за сампвреднпваое и прпверу квалитета ће 
бити урађена на сампм крају првпг семестра па ће и сами резултати бити прецизнији. 
Ппстпји пптреба да се усаврщи пракса анкетираоа студената израдпм прецизнијих 
инструмената за испитиваое оихпвих ставпва и ппвећаоем брпја анкетираних студената. 
 

Стандард 14. – Системскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 
 
Кпмисијa за пбезбеђеое квалитета задужена је да пбавља сампвреднпваое и 
пцену квалитета. Оцене Кпмисије садржане су у извещтају кпји ппднпси најмаое 
једнпм гпдищое. Заснпване су на шиоеницама садржаним у ппстпјећпј 
дпкументацији пргана и служби Факултета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На пснпву целпкупне анализе, Кпмисија је једнпгласнп дпнела следећи 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Правни факултет Универзитета Унипн пбавља свпју делатнпст у 

складу са прпписаним стандардима. 

2. У будућем перипду би требалп предузети мере кпје су 

преппрушене у извещтају. 

3. Овај извещтај на пдгпварајући нашин ушинити дпступним свим 

заппсленим на Факултету, студентима, кап и сарадницима кпји 

нису у раднпм пднпсу на Факултету, али су ангажпвана на други 

нашин. 

4. Пп истеку щест месеци пд дана усвајаоа пвпг извещтаја, изврщити 

анализу предузетих мера за птклаоаое недпстатака. 

 
У Бепграду, 
15.12.2011. гпдине 
 
 
       

Председник Кпмисије, 
Дoц. др Саща Гајин 

 
 


