


основу одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије Правни факултет
Универзитета Унион у Београду акредитован као високошколска установа, као и да је акредитовано
пет  студијских  програма  у  2009.  години  (уверења  о  акредитацији  високошкoлске  установе  и
студијских програма издата су 04. 12. 2008.  године под бр. 612-00-668/2008-04; на основу одлуке
Комисије  за  акредитацију,  Министарство  просвете  је  18.  5.  2009.  године  Правном  факултету
Универзитета Унион у Београду издало дозволу за рад).
У новом циклусу акредитације  2014.  и 2015. године (извештај  о акредитицији  Правног  факултета
Универзитета  Унион  доступан  је  на  Интернет  адреси:
http://www.kapk.org/images/stories/Vodic20.03.2015.pdf,  од  20.03.2015.  године,  наведено  на  стр.  53)
акредитовано је пет студијских програма, и то основних студија (трогодишњих и четворогодишњих),
два  мастер  програма,  као  и  студијски  програм  докторских  студија.  Уверења  о  акредитацији
високошкoлске  установе  и  студијских  програма  издата  су  23.05.2014.  године  (трогодишње  и
четворогодишње  основне  студије),  06.02.2015.  године  (мастер  студије  Корпоративно  право  и
докторске студије права) и  20.03.2015. године (мастер на енглеском језику  Human Rights Law), сва
под службеним бројем 612-00-02500/2013-04. На основу одлуке Комисије за акредитацију, затражена
је допуна дозволе за рад од стране Министарства просвете.  

Комисија је констатовала да су се у протеклом периоду редовно примењивани поступци обезбеђења
квалитета кроз конкретније мере надлежних органа факултета на утврђивању стандарда квалитета,
праћењу остваривања стандарда и предузимању  мера  у  случају  да  се  очекивани квалитет не
остварује. С  обзиром  на  то  да  су  у  међувремену  акредитовани  студијски  програми,  којима  су
детаљније утврђени стандарди квалитета, нарочита пажња ће се убудуће усмеравати на праћење
остварења стандарда. У том циљу је настављена пракса редовног евидентирања свих наставних
активности  које  се  одржавају  на  Факултету.  Квалитет  студијског  програма,  уџбеника,  ефикасност
рада наставника и сарадника, студентске службе, особља библиотеке, помоћног особља, квалитета
опреме,  простора  и  слично,  проверава  се  типским  и  анонимним  анкетирањем  студената  крајем
сваког  семестра.  Такође,  резултати  у  праћењу  остваривања  стандарда  доступни  су  јавности:
претходни извештај Комисије којим се самовреднује и оцењује квалитет рада ове установе истакнут
је на сајту Факултета.

Стандард 3. – Систем обезбеђења квалитета

Систем  који  обезбеђује  остваривање  квалитета чини  постојећа  организациона  структура  органа,
служби и других  облика унутрашњег  организовања на Факултету  која  је  формирана  у  складу са
Законом о  високом  образовању ("Сл.гласник  РС",  бр.  76/2005,  100/2007  –  аутентично  тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014). Статутом Факултета је прецизније уређен састав и рад
органа Факултета. У организационој структури није било промена. Одлуком декана именовани су и
продекани:  продекан за наставу, продекан за научно-истраживачки рад и продекан за финансије.
Послове продекана за финансије и научно-истраживачки рад обавља проф. др. Слађана Јовановић а
послове продекана за наставу проф. др Моника Милошевић.
Рад посебних основаних комисија прати се на основу њихових редовних годишњих извештаја.
Студентски представници редовно учествују у раду Савета Факултета и Наставно-научног већа, а
укључени су и у рад дисциплинске комисије. Студент-продекан несметано наставља да обавља своју
функцију. За рад студентског парламента обезбеђен је одговарајући простор и опрема и достављају
му се сви акти који су значајни за студенте.

Стандард 4– Квалитет студијског програма

У току претходне три академске године (2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014) реализовано је свих пет
акредитованих  студијских  програма  и  то:  Основне  кадемскестудије,  Мастер  академске  студије,
Мастер  академске  студије  –  Права  детета,  Специјалистичке  академске  студије  и  Докторске
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академске студије. Сви студијски програми усклађени су са захтевима болоњског процеса и словима
за акредитацију. Комисија није посебно оцењивала квалитет студијских програма, с обзиром на то да
су они акредитовани од стране надлежних органа.

Према подацима Студентске службе у периоду на који се односи извештај број студената/киња на
свим годинама основних студија на Факултету, укључујући и апсолвенте/киње, кретао се између 1352
(у току академске 2011/2012. године) и 821 (у академској 2013/2014.). Закључно са крајем академске
2013/2014. године на Факултету је дипломирало 842 студента/киње, а укупно у три академске године
на које се односи извештај тај број је био 444. Детаљнији подаци за све три академске године налазе
се у следећој табели:
Академска година 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Укупан број студената/киња на основним студијама (укључујући
апсолвенте)

1352 1182 821

Број  студената/киња  који  су  завршили  основне  студије
закључно са крајем академске године

639 799 842

Уписани  (новоуписани  студенти/киње  и  обнова
године)

I година 192 145 116
II година 255 203 153
III година 264 200 113
IV година 210 181 147
Укупно 921 729 539

Апсолвенти/киње 431 453 282
Дипломирали у току академске године 123 160 161
Просечна оцена на основним студијама 7,36 7,22 7,4
Табела - Број студената/киња на основним академским студијама

Подаци о броју студената/киња на постдипломским студијама (мастер, специјалистичке и докторске)
налазе се у Табели 2. Подаци за мастер студије односе се на оба акредитована програма мастер
студија -  Мастер академске студије у оквиру кога је настава организована у два модула (Европско
право и Међународно привредно право) и Мастер академске студије – Права детета.Специјалистичке
студије  у  току  академске  2011/2012.  године  организоване  су  у  оквиру  два  модула  –  Јавно
бележништво (нотаријат) и Медицинско право, а у току друге две академске године у оквиру модула
Медицинско право.

Академска година 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Уписани
Мастер 7 14 14
Специјалистичке 3 3 3
Докторске 15 13 13

Одобрене  израде  докторских
дисертација

10 5 5

Окончане студије
Мастер 7 6 6
Specijalističke 2 3 3
Доктроске 5 8 8

Табела - Број студената/киња на постдипломским студијама

Наставила је са радом Правна клиника за породично право која на Факултету делује од октобра 2007.
године,  као  и  Правна клиника за  радно право која  је  започела рад  у  току  академске 2009/2010.
године.У току академске 2013/2014. године почела је са радом Правна клиника за медицинско право.
Студенти/киње  су  у  оквиру  све  три  правне  клинике  пружали  услуге  бесплатне  правне  помоћи
грађанима/кама. Настављене су и активности у оквиру Мреже универзитетских правних клиника коју
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подржава Мисија ОЕБС-а у Србији, а чији је Правна клиника Универзитета Унион члан од самог
оснивања. Овде је посебно значајно активно учешће представника клинике  на неколико стручних
скупова поводом израде нацрта Закона о бесплатној правној помоћи, односно допринос побољшању
квалитета законског текста, као и учешће у изради серије публикација Мреже. 
На основу досадашњег искуства и остварених резултата,  може се закључити да се сваке године
континуирано повећава број студената/киња који су заинтересовани за рад у оквиру правних клиника.
Студенти/киње  радо  учествују  у  овим  програмимакоји  омогућавају  јединствено  искуство  правног
усавршавања,  кроз  сарадњу  са  еминентним  стручњацима  из  праксеи  рад  са  грађанима  којима
помажу  у  решавању  правних  проблема,  користећи  теоријска  знања  стечена  током  студија  и
практичне  вештине  које  су  развили  током  обуке.  Значајне  су  и  информације  које  се  добијају  од
бивших клиничара/ки који су у међувремену стекли звање дипломираног правника, да се сертификат
клиника ПФУУБ посебно цени при запошљавању у адвокатским канцеларијама. 
Програми  правних  клиника  могу  да  прихвате  ограничен  број  студената/киња  (по  правилу,  6-12
студената/киња), а обично већи број студената пролази обуку за правне клинике. На пример, у току
академске  2011/12.  године  16  студената/киња  прошло  је  комплетну  обуку  у  оквиру  клинике  за
породично право, а шесторо у оквиру клинике за радно право. У току наредне године, за обуку се
пријавило више од четрдесет студената/ткиња од којих су 21 студент/киња прошли комплетну обуку
за пружање правне помоћи у породичноправним питањима, а у току академске 2013/14, пријавило се
40 студената/киња од којих је 20 прошло комплетну обуку. Програм обуке трајао је 12 наставних
недеља са  укупним фондом од 36 часова интерактивне наставе.  На обуку  за  правну клинику  из
радног права пријавило се преко 30 студената/киња од којих је деветоро прошло комплетну обуку за
пружање  правне  помоћи  у  радноправним  стварима,  а  у  току  2013/14.  године  деветоро
студената/киња.
Након окончане обуке, студенти/киње, уз подршку адвоката, пружају правну помоћ грађанима/кама
који се обрате правној клиници. На пример, у периоду од новембра 2012. године до јуна 2013. године,
преко 60 грађана/ки обратило се непосредно канцеларији Правне клинике, а бесплатна правна помоћ
пружена је у 55 случајева који се примарно везују за развод брака, вршење родитељских права,
издржавање, заштиту од насиља у породици и деобу имовине супружника или ванбрачних партнера.
У  наредној  години,  преко  четрдесет  грађана/ки  обратило  се  непосредно  Правној  клиници,  а
бесплатна  правна  помоћ  пружена  је  у  26  случајева.У  току  академске  2012/13.  године  периоду
реализовано је  35  недеља пружања правне помоћи из  области радног  права.  Клиника  је  укупно
формирала 42 случаја, при чему је бесплатну правну помоћ затражило укупно 55 странака. У току
академске 2013/14. године, клиника из радног права формирала је укупно 32 случаја, при чему су
бесплатну правну помоћ затражиле укупно 33 странке.
Студентима/кињама који су пружали бесплатну правну помоћ потом су додељени сертификати за
учешће у програму Правне клинике.
Клиника из медицинског права је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, по први пут
организована у летњем семестру 2013/2014. године када је прва генерација студената/киња (укупно
28) похађала обуку.

Практична знања стичу се и кроз семинар (изборни предмет) Правна реторика и односи са јавношћу.
Програмом овог предмета обухваћене су две шире тематске области – Класична и правна реторика и
Савремени  односи  са  јавношћу.  Настава  се  изводи  интерактивно,  комбиновањем  теоријских
предавања и вежби, уз инсистирање на активном учешћу студената/киња у припремању и извођењу
говора. У току 2012/13. године семинар је похађало 20 студената/киња, а у току 2013/14. године 27
студената/киња  са  свих  година  студија.  Априла  2013.  године,  у  оквиру  извођења  наставе
припремљен је и одржан јавни час у Ваљеву, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Ваљеву, у
великој сали тог тужилаштва. 

Приликом реализације студијских програма у току све три академске године организован је одређени
број гостујућих предавања и то у току 2011/12. године – 13 предавања, а у току 2012/13. и 2013/14.
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године по три предавања страних и домаћих гостујућих предавача. Такође,  Факултет је наставио
сарадњу са Европском организацијом за јавно право (European Public Law Organisation) чији је члан.

Факултет је у протеклом период наставио да организује курсеве и припреме за полагање правосудног
испита. У току сваке академске године рализована су по два тромесечна семинара. У том периоду,
курсеве су похађала 103 полазника/це.У току академске 2011/12. године одржан је већи број курсева
и семинара и то: курс за обуку вештака финансијске и грађевинске струке, курс за обуку извршитеља,
настава  за  припрему  стручног  испита  за  извршитеља,  обука  вештака  и  кандидата  за  вештаке
саобраћајне,  финансијске  и  грађевинске  струке,  семинар  Јавнобележничко  право  и  неколико
једнодневних  семинара  у  сарадњи  са  ЈП  Службени  гласник (Законик  о  кривичном  поступку,
Судскомедицинско вештачење нематеријалне штете и Нове правосудне професије).

Настављена је пракса обучавања студената/киња за рад у електронској правној бази Paragraf Lex,
као  и  обука  за ECDL  сертификат,  што  се  студентима  од  краја  2011.  године  уписује  у  додатак
дипломи. У току академске 2011/12, обуку за Paragraf Lex завршило је 146 студената/киња, а ECDL
сертификат  стекло је  25  студената/киња.  У  наредној  академској  години,  136 студената је  стекло
сертификат Paragrafa, a 25 ECDL сертификат. У току ове године први пут је организована и обука за
рад  са  базом  прописа  ЈП  Службени  гласник,  коју  је  завршило  22  студента/киња.  Коначно,  у
академској  2013/14.  136 студената је  успешно завршило курс за рад у електронској  правној бази
“Paragraf Lex” и стекло сертификат, а 33 студента/киње завршило информатичку обуку ECDL. 

Студентска  стручна  пракса  се  континуирано  организује  и  представља саставни  део  спровођења
студијског  програма  основних  академских  студија.  Пракса  је  организована  у  судовима,  другим
органима  и  организацијама  и  адвокатским  канцеларија,  као  и  кроз  посете  казненопоправним
установама.
У току  три академске године које  су  предмет извештаја  пракса је  организована у Вишем суду  у
Београду и Прекршајном суду у Београду. У току академске 2011/12. године на пракси у у Вишем суду
у Београду било је 69 студената/киња и шест волонтера/ки, а у Прекршајном суду у Београду шест
волонтера/ки. У току 2012/13. пракса је обављена у два циклуса и учествовало је 48 студената/киње у
кривичном  одељењу  и  45  у  грађанском  одељењу,  а  у  току  2013/14.  два  циклуса  са  по  40
студената/киње у сваком од одељења. Сви студенти/киње су добили потврде о пракси, са описном
оценом учешћа (сви су оцењени са „нарочито се истиче“).

Ван судова, пракса је у организована у:
- Градском јавном правобранилаштву (тромесечна пракса за осам апсолвената/киња у току

2011/12.)
- Агенцији за приватизацију (два студента/киње у академској 2011/12.)
- Адвокатској  канцеларији  Цвјетичанин (седам  студената  у  академској   2011/12,  пет

студената/киња у 2012/13,  четири  студента у  2013/14.  години).  Студенти/киње су  добили
потврду о успешно завршеној пракси.

- Тиму за одбрану у случају Караџић пред MKTJ ангажовани од стране главног branioca Pitera
Robinsona (четири студента/киње у току 2011/12.)

- Националној алијанси за локални економски развој (NALED)  у трајању од месец дана за
једног студента (у току академске 2013/14. године)

- Пракса у EOS Matrix -у  у  трајању од месец дана за четири студента/киње, у току 2013/14.
године. Студенти су добили потврду и писмо препоруке.

Сваке године наши студенти посеђују  Окружни затвор у Београду,  КПЗ Забела и КПЗ за жене у
Пожаревцу. У току 2011/12. године, Окружни затвор у Београду посетило је 34 студента/киње, а КПЗ
Забела и КПЗ за жене у Пожаревцу 28 студената/киње. У току 2012/13. године 37 студената је било у
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Окружном затвору  у  Београду,  а  наредне 40 студената/киња,  а  у  друга  два КПЗ 20  односно 25
студената/киња.

Стандард 5. – Квалитет наставног процеса

На свим степенима студија  настава се одвија у складу са одговарајућим плановима рада који  се
односе како на предавања тако и на вежбе, а обухватају и друге облике предвиђених активности, као
што су посете различитим државним органима и  самосталним институцијама.  Сви планови рада
сачињени су у  складу  са  чланом  13.  Правилника  о  самовредновању  и  оцењивању  квалитета  и
достављени су Декану, Комисији и учињени доступним студентима преко сајта Факултета. 
Уређење сајта и ажурирање обавештења у вези са извођењем наставе је од септембра 2010. године
посебно задужење стално запосленог стручњака за информатику.

Задржана је обавеза вођења централног дневника рада. Податке уписују у дневник лично наставници
и  сарадници  који  учествују  у  наставном  процесу  и  то  одмах  по одржаној  настави.  Оваквом
евиденцијом се проверава поштовање динамике испуњавања планова рада и радна ангажованост
наставника и сарадника. Узимајући у обзир важност вођења централног дневника рада,  од 2012/13
школске године по препоруци из извештаја 2010 године, прошрено је вођење  централни дневник
рада  у погледу извођења наставе  на студијама другог и трећег степена. 
Интерактивност наставе кроз редовно организоване вежбе и колоквијуме је саставни део наставног
процеса. Редовно похађање предавања и вежби, као и полагање колоквијума представља неопходне
видове предиспитних обавеза које се вреднују приликом полагања испита.

Рад је организован у групама које су примерене стандардима, чему доприноси чињеница да број
уписаних студената  на  прву  годину  студија  не  премашује 150 студената.  То  омогућава  да  се
предавања увек организују само за једну групу студената, што одговара и просторним капацитетима
Факултета.  Према расположивим подацима прибављеним из студентске службе на дан  01.04.2015.
године укупан број студената на све четири године (за које се организује настава) приказан је према
школским годинама, а на основу чега је могуће запазити пад у погледу броја студената у свакој
наредној  школској  години почев  од  школске  2011/12. По бројности преовлађују  студенти друге  и
треће године, како показују Табела бр. 1.,2., и 3.  
На основу добијених података , приказаних испод табеле 3. запажа се пад у погледу обновљених
уписа у односу на укупан број уписаних студената  у   2011/12,2012/13 и 2013/14 школској години.  

Табела бр. 1:  Број студената по годинама основних студија  школске 2011/12
Година основних студија Број студената Учешће у укупном броју
Прва година 192 20,84%
Друга година 255                                 27,69%
Трећа година 264 28,67%
Четврта година 210 22,80%
УКУПНО 921 100 %

Табела бр. 1а:  Број студената по годинама основних студија школске 2012/13
Година основних студија Број студената Учешће у укупном броју
Прва година 145 19,89%
Друга година 203                                 27,85%
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Трећа година 200 27,43%
Четврта година 181 24,83%
УКУПНО 729 100 %

Табела бр. 1б:  Број студената по годинама основних студија школске 2013/14
Година основних студија Број студената Учешће у укупном броју
Прва година 119 21,29%
Друга година 159                                 28,45%
Трећа година 138 24,68%
Четврта година 143 25,58%
УКУПНО 559 100 %

Од укупног броја уписаних 2011/12 студената годину је обновило њих 27,91%. Најчешће се обнавља
друга година студија, што је био случај са 48,63%. У статусу апсолвента је  431 студената.

Од укупног броја уписаних 2012/13 студената годину је обновило њих 26,20%. Најчешће се обнавља
друга година студија, што је био случај са 35,47%. У статусу апсолвента је  453 студената.

Од укупног броја уписаних 2013/14 студената годину је обновило њих 22,72%. Најчешће се обнавља
друга година студија, што је био случај са 42,14. У статусу апсолвента је  443 студената.

На студијама другог и трећег степена заступљене су мање групе студената (до десетак). Овај број је
био оптималан у погледу одржавања квалитета наставе. Групе за вежбе имају тридесетак студената.
Сви  ови  подаци  указују  да  групе  за  рад  по  бројности  одговарају  стандардима  који  обезбеђују
квалитет наставног процеса.  Да би се ови стандарди у потпуности задовољили,  наставило се са
праксом организовања рада установе у две смене: у преподневном и поподневном термину. Настава
на  студијама  другог  и  трећег  степена  по  седмичном распореду  прилагођена  је  могућим радним
обавезама кандидата.

Радно ангажовање наставника и сарадника на свим студијским програмима задовољава прописане
стандарде у погледу минималног укупног броја часова наставе и максималног броја часова активне
наставе по недељама. У складу са стандардима, више од 70% наставника је у радном односу са
пуним радним временом на сваком од студијских програма. Радно ангажовање наставника у новој
академској години редовно се планира крајем јуна. За извођење вежби обезбеђен је потребан број
сарадника (претежно по основу уговора о привременом ангажовању).

Стандард 6. – Квалитет научноистраживачког и стручног рада

Научноистраживачки рад на Факултету подстиче се кроз редовне активности путем истраживања и
експерименталног  развоја,  издавањем  научних  публикација  и  часописа,  организацијом  научних
скупова,  као  и континуираним усавршавањем постојећих  наставних кадрова и  подршком младим
стручњацима надареним за научноистраживачки рад, у складу са Програмом научноистраживачког
рада  и  Програмом  развоја  научноистраживачког  подмлатка  Факултета.  Финансијским  планом
Факултета редовно се планирају и обезбеђују средства за ове намене.  
У  периоду академске 2011/2012,  2012/2013  и  2013/2014.  године  Факултет  је  настојао  да  даље
унапреди научноистраживачку делатност, нарочито у погледу интензивирања постојеће сарадње са
другим  високошколским  установама  и  универзитетима  ради  реализације  заједничких
научноистраживачких пројеката. У реализацији научноистраживачких пројеката Факултет остварује
сарадњу и  са међународним владиним и невладиним организацијама, као и  са бројним  домаћим
невладиним организацијама. Већина наставника и сарадника редовно  учествује у  раду стручних
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комисија  Министарства правде за  израду предлога различитих  стратегија,  закона и  подзаконских
аката. Поједини наставници учесници су истраживачких пројеката које финансира ЕУ.
У извештајном пероду, Факултет је унапредио стручни рад свог наставно-истраживачког кадра (нпр.
подстицањем  стручног  усавршавања  наших наставника  и  сарадника  на  страним високошколским
установама,  објављивањем  резултата  научних  и  стручних  радова  у  факултетском  часопису  са
рецензијом и др). Међународна сарадња у настави континуирано се остварује разменом наставника
и сарадника са високошколским партнерским установама у иностранству. У извештајном периоду на
Факултету је одржан већи број предавања страних професора. У истом периоду су финансирани и
студијски боравци и учешће наших наставника и сарадника на стручним скуповима у иностранству.
Неколико  наставника  и  сарадника  гостовало  је  на  универзитетима  у  Немачкој  (Universität  des
Saarlandes,  Saarbrücken) и Сједињеним Америчким Државама  (New York University  School  of  Law,
University  of  Illinois,  University  of  Pittsburgh  и  Washington  and  Lee  University).  Проф.  др  Виолета
Беширевић је добитница Фулбрајтове стипендије у области права (za 2012. годину), коју је користила
за постдокторски програм на New York University School of Law (NYU) као Global Research Fellow, као
и за научно истраживање на Централноевропском универзитету у Будимпешти.   Проф. др dr h.c.
Владимир В. Водинелић, проф. др Весна Ракић Водинелић и доц. др Саша Гајин, као добитници
Хумболтове стипендије, били су на тромесечном студијском боравку на Universität des Saarlandes,
Saarbrücken  (Немачка).  У  оквиру  Темпус  пројекта  ”Development  of  Public  Administration  and
Management  Studies  in  Serbia”  наши  наставници  и  сарадници  присуствовали  су  састанцима  и
семинарима  одржаним у Прагу и Валенсији. 
Настављена је и сарадња са Европском организацијом за јавно право (EPLO). У оквиру сарадње са
овом организацијом, судија Европског суда правде, др Savvas Papasavvas, одржао је предавање под
називом  “Судови  ЕУ:  структура,  улога  и  изазови  у  раду”,  док  је  неколико  наших  наставника  и
сарадника учествовало на годишњим конференцијама које организује  EPLO, као и у раду Управног
одбора  ове  организације.  Факултет  уобичајено,  по  принципу  размене,  прима  часопис  “European
Review of Public Law“ који издаје Европска организација за јавно право. 
Посебно је значајна  издавачка делатност Факултета која се континуирано остварује у сарадњи са
Службеним гласником РС. У току овог извештајног периода издато је 18 уџбеника, објављено је пет
монографија,  као  и  неколико  издања  у  едицији  Зборници,  коментари  и  приручници.  Тиме је
обогаћена  литература  неопходна  за  успешно  спровођење  нових  научних  истраживања  у  оквиру
специјалистичких,  мастер  и  докторских  студија.  Факултет  има  и  сталну  Комисију  за  издавачку
делатност, као и факултетски часопис са рецензијом „Правни записи“ у коме се објављују радови
еминентних  домаћих  и  страних  аутора,  међу  којима  наставника  и  сарадника,  као  и  студената
постдипломских  студија.  Поред  тога,  Факултет  уобичајено  објављује  најбоље  магистарске  и
докторске радове студената постдипломских студија. 
У извештајном периоду објављено је неколико нових бројева факултетског часописа „Правни записи“
(од бр. 2/2011 до бр. 2/2014). Важну новину представља то што се часопис Факултета, почев од броја
1/2012, налази у СЦИ индексу (српски цитатни индекс). У току извештајног периода часопис је по
први  пут  вреднован  у  оквиру  Библиометријског  извештаја  о  часописима  за  2012.  годину,  који
израђује  Центар  за  евалуацију  и  образовање  у  науци.  Према  овом  извештају  часопис  „Правни
записи“ је сврстан у категорију М52 (часопис националног значаја), јер му је утицајност надполовична
унутар групе којој припада („право и политикологија“).  У периоду на који се односи овај извештај,
Минисарство просвете, науке и технолошког развоја није објавило категоризацију за 2014. годину, а
Библиометријска  анализа  и  прелиминарна  категоризација  Центра  за  евалуацију  и  образовање  у
науци  је  у  јулу  2014.  године  разврстала  Правне  записе  у  разред  1.  часописа  врхунског
библиометријског квалитета.  У извештајном периоду уведен је и систем за електронско уређивање
часописа АСЕЕСТАНТ којим се обезбеђује: могућност да аутори сами пријаве свој рад у систем и
прате како рад напредује у целом процесу уређивања (рецензије,  лектура,  коректура,  уређивање,
ауторизација,  прелом и сл);  потпуна анонимност  рецензирања;  провера радова на плагијаризам;
аутоматско генерисање и екстраховање кључних речи, које потом аутор или уредништво верификује
као кључне речи; форматирање референци, поправка референци и указивање на пропусте аутора;
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провера  усаглашености  референци  датих  у  попису  литературе  и  коришћених  у  тексту.  Часопис
излази шестомесечно и објављује научне радове, студентске радове, као и хронику факултета. Како
би  се  одржавао  висок  квлалитет  часописа,  сви  прилози  пролазе  кроз  два  процеса  анонимног
рецензирања пре објављивања. Прилози се објављују на српском, енглеском, француском, немачком
и  другим  језицима.  Сви  објављени  бројеви  часописа  доступни  су  и  на  вебсајту  Факултета
(http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi.html).  Часопис  има  два  главна  и  одговорна  уредника  а
Редакција и Савет часописа су међународног карактера. Остварује се замена часописа за издања
других факултета и установа у земљи и иностранству.
У  циљу  дисперзије  резултата  до  којих  се  дошло  у  научноистраживачком  раду,  факултет  је  у
претходном периоду организовао бројне стручне скупове,  између осталих,  „Екологија  и  право“  (у
сарадњи са Институтом за упредно право), „Судскомедицинско вештачење нематеријалне штете“,
„Нове правосудне професије“ и друге.  
Када  је  у  питању  научноистраживачка  делатност  Факултета  у  претходном  периоду,  може  се
закључити  да  постоји  континуирано  деловање  на  пољу  обезбеђивања  и  побољшања  квалитета
научноистраживачког  рада.  Од  посебног  значаја  је  активно  учешће  наставника  и  сарадника  у
научноистраживачким  пројектима  у  земљи  и  иностранству  коме  доприноси  подршка  факултета
деловању и усавршавању наставног кадра, издавачка делатност, као и сарадња факултета са другим
високошколским  установама  и  институцијама  којом  се  подстиче  објављивање  резултата  научног
рада у  еминентним часописима  и  другим публикацијама.  Ипак,  могу се  сагледати могућности за
проширивање  међународне  сарадње  са  новим  високошколским  установама  и  међународним
организацијама,  применом  постојећих  модела  добре  сарадње  факултета,  његових  наставника  и
сарадника  са  представницима  бројних  иностраних  институција  у  систему  високог  образовања.
Факултет  посебну  пажњу  посвећује  унапређењу  издавачке  делатности  у  циљу  подстицања
објављивања резултата научноистраживачког рада. То доприноси и бољем препознавању квалитета
научноистраживачког рада и стручности наставног кадра факултета што се, између осталог, огледа у
значајном учешћу и доприносу наших наставника и сарадника у процесима израде нових прописа
усклађених са европским стандардима, од посебног значаја за придруживање наше земље Европској
унији.  Кроз  своју  издавачку  делатност  факултет  истовремено  пружа  и  непосредну  подршку
наставницима и сарадницима у објављивању резултата научноистраживачког рада у факултетском
часопису  и  другим  посебним  публикацијама  Факултета.  Факултет  континуирано  ради  и  на
унапређењу  постојећих  наставних  програма  и  увођењу  нових  курсева  који  су  усаглашени  са
резултатима  научноистраживачког  рада  наставника  и  сарадника.  Обједињеност  образовног,
научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника подстиче се и кроз редовно годишње
праћење и евалуацију свих релевантних активности. 

Стандард 7 – Квалитет наставника и сарадника

Факултет безбеђује квалитет наставника/ца и сарадника/ца планирањем и јавним поступком избора
наставника/ца  и  сарадника/ца,  чији  је  циљ  провера  квалитета  наставника/цаисарадника/ца.  У
периоду на који се односи овај извештај извршено је 29 избора и реизборау звања наставника и
сарадника, и то осам избора у 2011. години, један у 2012. и 20 у току академске 2013/14. године. Од
тога, радило се од два избора у звање редовног  професора,  четири избора и једног реизбора у
звање ванредног професора,  шест избора и једног реизбора у звање доцента, једног реизбора у
звање асистента и 14 реизбора у звање сарадника у настави. 
Као и у претходним извештајима, Комисија је констатовала да ниједан наставник/ца,  ни сарадник/ца
није изабран мимо услова предвиђених Законом и Статутом факултета, нити су постојали случајеви у
којима је онемогућено напредовање у виша наставна звања кандидатима који испуњавају услове.
Сарадници/е у настави по стеченом степену образовања и способностима премашују услове који су у
односу на њих предвиђени чланом 71. Закона о високом образовању.
Према резултатим студентске евалуације збирна оцена за све четири студије основних студија у
претходне три академске године кретала се између 4,51 и 4,56. Детаљнији подаци, односно просек
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оцена по годинама и укупан просек за све четири године студија дат је у следећој табели, а оцене су
у распону од 1 до 5.

Академска
година

I година II година III година IV година Укупно за све
четири године

2011/2012. 4,46 4,51 4,68 4,40 4,51
2012/2013. 4,44 4,57 4,67 4,58 4,56
2013/2014. 4,63 4,56 4,37 4,48 4,51
Табела - Резултати студентске евалуације

Наставници и сарадници Факултета су у току претходне три академске године објавили 541 стручних
и научних радова, на српском,  енглеском,  немачком и француском језику,  и то: у току академске
2011/2012. године 131 рад, 2012/2013. године – 220, а у току 2013/2014. године 190 радова.

Стандард 8. – Квалитет студената

Студенти се уписују у прву годину студија на основу резултата ранг листе. Ови резултати обједињују
бодове стечене на тесту опште информисаности и склоности праву и бодове по основу успеха током
претходног школовања. Материјал за тестирање припрема нарочита комисија, која такође надгледа
тестирање и утврђује коначну ранг листу студената. Тестови се чувају у досијеу студента.
Подаци о успешности студирања на основним (изражено преко пролазности на испитима), праћена је
за школску 2011/12, 2012/13 и 2013/14 школску годину. 

Табела бр. 1.- Успешност студирања  (2011/12)
Година студија Број  полаганих

испита
Број  положених
испита

Проходност Просечна
оцена

Прва година 1029 789 76,68% 7,18
Друга година 1778 1114 62,65% 7,13
Трећа година 1811 1248 68,91% 7,10
Четврта година 3010 2000 66,45% 7,12
У односу на школску 2010/2011. годину уочено је опадање броја полаганих испита, док је забележен
већи број положених испита. Такође забележана је и већа проходност  студената на првој и другој
години студија,као и виша  просечна оцену која је остварена  на првој и другој години. Просечна
оцена  на трећој и четвртој години је незнатно  нижа у односну на претходну годину студија. 

Током  школске  2011/2012.  године  организована  су  предавања гостујућих  професора  и  гостију  из
земље и иностранства која су приказана у следећој табели:

Ralph Wilde 17.11.2011. Примена права људских права ван
територије  државе  – расправа о
пресуди  Европског суда за људска
права Al  Skeini и остали против
Уједињеног Краљевства
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Michelle Jarvis 11.05.2012. Milestones in the Prosecution of Sexual
Violence Crimes by the ICTY

Селма Мухић Диздаревић 12.04.2012. Однос државе, тржишта и грађанског
друштва

Студенти Хебрејског
Универзитета из Израела

16.11.2011.

18.11.2011.

- Балансирање између људских права и
безбедности – уставна питања

- Сукоб на Блиском Истоку

Михајло Дика 26.10.2011. Предавање из области нотарског права

Тибор Варади 10.04.2012. Стандарди непристрасности при решавању
међународних  (пре свега  арбитражних)
спорова

Драган Милошевић 10.04.2012. Стављање окривљеног под оптужбу и
главни претрес – важећа и нова решења

Пхилиппе Суттер 02.04.2012. Процес придрузивања Србије ЕУ,
перспективе и изазови

Часлав Пејовић 21.03.2012. Јапанско корпоративно право

Бранислав Анђелић

Дејан  Ђукић

Мирјана  Тасић

Ненад

Цвјетићанин

21.03.2012. Надлежност и функционисања Регистра
националног интернет домена  Србије –
РНИДС-а” (начин регистровања
националног  домена(ћириличног  и
латиничног), као и  решавање спорова
поводом коришћења  домаћих  интернет
домена)

Петар Боровић 13.12.2011. Утицај дувана, алкохола и секса на
људско здравље

У  школској  2011/2012.  години  организована  је  обука  пете  генерације  студената/ткиња
Клинике за породично право а четврта генерација студената/ткиња (обучених у школској 2010/2011.
години) почела је да пружа услуге бесплатне правне помоћи грађанима. 

Октобра 2011.  године упућен је  Позив  студентима/кињама за учешће у програму Правне
клинике.  Пријавило  се  око  четрдесет  студената/ткиња  од  којих  је  16  студената/киња  прошло
комплетну обуку за пружање правне помоћи у породичноправним питањима. Предавања у оквиру
Правне клинике одржавала су се петком у току летњег семестра (у периоду март-мај 2012). Као и
сваке године,  обука студената имала је за циљ стицање практичних правних вештина у области
развода  брака,  вршења  родитељског  права,  издржавања,  насиља  у  породици,  продужења
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родитељског  права,  извршења  судских  одлука  и  породичне  медијације,  применом интерактивних
наставних  метода  које,  између  осталог,  обухватају  правне  анализе  случајева  из  праксе,  писање
правних  поднесака,  симулације,  и  сл.  Обуку  су,  поред  координатора  Правне  клинике,  проф.  др
Небојше  Шаркића  и  мр  Јелене  Арсић,  водиле  судије  Љубица  Милутиновић,  судија  Врховног
касационог суда, Александар Ивановић, судија Вишег суда у Београду, Младен Николић, судија-члан
Високог савета судства и Милена Трговчевић-Прокић, судија Првог основног суда у Београду. Део
обуке  у  оквиру  кога  се  студенти/киње  обучавају  вештинама  комуникације  и  интервјуисања
клијената/ткиња  водила  је  психолошкиња  Драгана  Ћук  Миланков.  Програм  обуке  траје  тринаест
наставних недеља са укупним фондом од 39 часова интерактивне наставе. 

У  октобру  2011.  године,  студенти/киње  четврте  генерације  почели  су  да  пружају  услуге
правне  помоћи  грађанима.  Дванаесторо  обучених  студената/ткиња  пружало  је  бесплатну  правну
помоћ под супервизијом адвокатица Варје Банић и Милене Банић, као и асистенткиње мр Јелене
Арсић. Рад са клијентима/кињама организован је сваког уторка у времену од 17:00-18:30х. Грађанима
је  било  омогућено  да  се  обрате  Правној  клиници  и  путем  емаил  адресе
pravna  .  klinika  @  pravnifakultet  .  rs (више од двадесет грађана/ки контактирало је Правну клинику овим
путем).  У  периоду  од  октобра  2011.  године  до  јуна  2012.  године  (са  паузом  у  току  јануарско-
фебруарског  испитног  рока),  преко  осамдесет  грађана/ки  обратило  се  непосредно  канцеларији
Правне клинике, а бесплатна правна помоћ пружена је у 62 случајева који се примарно везују за
развод брака, вршење родитељских права, издржавање, заштиту од насиља у породици и деобу
брачне тековине. Студентима/кињама који су пружали бесплатну правну помоћ потом су, почетком
јула месеца, додељени сертификати за учешће у програму Правне клинике. Том приликом уједно је
обележена прва годишњица – пет година рада Клинике за породично право ПФУУБ.

Клиника  за  породично  право  наставља  да  завређује  изузетну  заинтересованост
студената/ткиња,  као  и  подршку  наших  еминентних  правних  стручњака  који  радо  сарађују  са
Правном клиником. У школској 2012/2013. планирана је обука шесте генерације студената/ткиња, која
ће започети у летњем семестру, док генерација обучена током школске 2011/2012. године започиње
са пружањем услуга бесплатне правне помоћи грађанима почев од новембра 2012. године.   

Клиника за радно право

У школској 2009/2010. години организована је обука прве генерације студената/киња Клинике
за  радно  право.  Наставно-научно  веће  Правног  факултета  Универзитета  Унион  усвојило  је  у
септембру 2010. године Наставни план и програм Правне клинике за радно право. 

Октобра 2011.  године упућен је позив студентима за учешће у програму правне клинике.
Пријавило се 12 студената/киња од којих је 6 прошло комплетну обуку за пружање правне помоћи у
радноправним стварима. Предавања у оквиру правне клинике одржавала су се петком током зимског
и  летњег  семестра  (ван  испитних  рокова).  Обука  студената  усмерена  је  на  стицање  практичних
правних вештина у области радног права у ширем смислу, злостављања на раду и дискриминације
на раду и поводом рада, применом интерактивних наставних метода које, између осталог, обухватају
правне анализе случајева из праксе, писање правних поднесака, симулације случајева, и сл. Обуку
су поред координатора Правне клинике доц.др Мариа Рељановића водили и Александра Петровић и
адвокат  Бојан  Вукасовић,  а  део  обуке  у  оквиру  кога  се  студенти/киње  обучавају  вештинама
комуникације и интервјуисања клијената/киња, у трајању од две наставне недеље (укупно 6 часова),
водила је психолошкиња Драгана Ћук-Миланков. 

Обука нове, треће генерације студената/киња започеће је у новембру 2012. године, у складу
са Планом и програмом реализације Правне клинике; пружање услуга бесплатне правне помоћи ће
такође почети је од новембра 2012. године а услуге ће пружати друга генерација клиничара. Девет
обучених студената/киња прве генерације Правне клинике у току школске 2011/2012. године пружало
је  бесплатну  правну  помоћ  под  супервизијом  адвоката  Бојана  Вукасовића  и  доц.др  Мариа
Рељановића.  Пријем  клијената/киња организован  је  сваког  четвртка  у  времену од  17:00-18:30х  у
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периоду октобар-јун (клиника није радила у јануару). У наведеном периоду, реализовано је 35 од 36
недеља пружања правне помоћи како је било предвиђено програмом рада. Један термин клинике
није  одржан  због  уведеног  ванредног  стања  на  територији  Републике  Србије  у  фебруару  2012.
године, када Факултет није радио. Клиника је у школској  2011/2012. години укупно формирала 20
случајева, при чему је бесплатну правну помоћ затражило укупно 28 странака. Отворена је и посебна
мејл адреса клиника.радно@правнифакултет.рс путем које се странке могу обратити за сва потребна
обавештења у вези са радом Клинике, као и посебна страница посвећена Клиници за радно право на
сајту ПФУУБ. 

Радом правне клинике руководи доц.др Марио Рељановић.

Активности Мреже универзитетских правних клиника

У школској  2011/2012.  години настављена је сарадња са канцеларијом ОЕБС-а у  оквиру
програма  подршке  Мрежи  универзитетских  правних  клиника  чији  је  члан,  од  самог  оснивања,  и
Правна клиника Универзитета Унион. У Мрежу универзитетских правних клиника (у даљем тексту:
Мрежа),  поред Клинике  за  породично  право  сада је  укључена  и  Клиника  за  радно право  нашег
факултета, па су руководиоци, поједини предавачи, као и студенти/ткиње обе Правне клинике ПФУУ
учествовали на неколико семинара/радионица и састанака које је организовао ОЕБС, дајући тако свој
допринос  раду  Мреже.  Нарочито  се  издваја  сарадња  и  учешће  на  неколико  стручних  скупова
поводом израде нацрта Закона о бесплатној  правној  помоћи,  на којима су представници клиника
ПФУУБ  активно  учествовали  и  доприносили  побољшању  квалитета  законског  текста.  Потврда
успешне сарадње са ОЕБС-ом јесте и наставак серије публикација Мреже. У току школске 2011/2012.
године објављена је друга публикација Мреже под називом „Правна етика”. 

На основу досадашњег искуства и остварених резултата, може се закључити да се сваке
године континуирано повећава број студената/киња који су заинтересовани за рад у оквиру Правне
клинике.  Студенти/киње  радо  учествују  у  програму  Правне  клинике  који  омогућава  јединствено
искуство правног усавршавања, кроз сарадњу са еминентним стручњацима из праксе, као и рад са
грађанима/кама којима помажу у решавању правних проблема, користећи теоријска знања стечена
током студија и практичне вештине које су развили током обуке. Значајне су и информације које се
добијају од бивших клиничара који су у међувремену стекли звање дипломираног/е правника/це, да
се сертификат клиника ПФУУБ посебно цени при запошљавању у адвокатским канцеларијама. 

У академској 2011/12. години курс за рад у електронској правној бази Paragraf Lex
завршило је 146 студената, распоређених у 12 група. Укупно је одржано 210 часова. Из сваке од
12 група најбољи полазник је добио на поклон инсталацију. 

Од половине октобра 2011. до краја маја 2012. на Факултету је организована обука и
сертификација за стицање ECDL сертификата. Обуком за један од 4 модула обухваћено је 60
студената, а њих 25 је успешно положило тестове за сва 4 предвиђена модула и стекло ECDL
сертификат. 

Због свега наведеног, а имајући у виду ограничен број студената које програм једне Правне
клинике  може  да  прихвати  (по  правилу,  10-12  студената/киња,),  било  би  пожељно  да  Факултет
размотри оснивање програма клиничког образовања и у другим правним областима, како би се свим
заинтересованим  студентима/кињама  омогућило  стицање  релевантних  правних  вештина  у  току
студија, а грађанима/кама пружила додатна помоћ у решавању њихових правних проблема. Такође, у
новом циклусу акредитације требало би размислити о реализацији раније изнетог предлога да се
клиничко  образовање  организује  као  посебан  наставни  предмет  у  оквиру  основних  студија  на
Правном факултету Универзитета Унион. 
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Табела бр. 1.- Успешност студирања  (2012/13)
Година студија Број  полаганих

испита
Број  положених
испита

Проходност Просечна
оцена

Прва година 606 482 79,54% 7,49
Друга година 1397 808 57,84% 7,14
Трећа година 1518 960 63,24% 7,29
Четврта година 2824 1752 62,04% 7,13

У односу на школску 2011/2012. годину уочено је опадање броја полаганих испита,  а то се
одразило и на број положених испита. Већа проходност  студената уочена је  на првој години студија,
док је виша  просечна оцену остварена  на свим годинама. 

Током  школске  2012/2013.  године  организована  су  предавања  гостујућих  професора  из
иностранства која су приказана у следећој табели:
Andrei Marmor 17.10.2012. Constitutional Review- Pros and Cons
Achim Rogmann 20.05.2013. Пријем Републике Србије у Светску трговинску

организацију и Европску унију
Matthew Gillet 24.05.2013. Командна  одговорност  у  пракси  Међународног

трибунала за бившу Југославију

У  школској  2012/2013.  години  организована  је  обука  шесте  генерације  студената/ткиња
Клинике за  породично право а пета генерација  студената/ткиња (обучених у школској  2011/2012.
години) почела је да пружа услуге бесплатне правне помоћи грађанима. 

У договору са Управом факултета обука је почела са закашњењем, у фебруару 2013. године.
Позив  студентима/кињама за  учешће  у  програму  Правне клинике  упућен  је  крајем  јануара 2013.
године.  За  обуку  се  пријавило  више  од  четрдесет  студената/ткиња  од  којих  су  21  студент/киња
прошли комплетну обуку за пружање правне помоћи у породичноправним питањима. Предавања у
оквиру Правне клинике одржавала су се петком у току летњег семестра (у периоду фебруар-мај
2013). Као и сваке године, обука студената имала је за циљ стицање практичних правних вештина у
области развода брака, вршења родитељског права, издржавања, насиља у породици, продужења
родитељског  права,  извршења  судских  одлука  и  породичне  медијације,  применом интерактивних
наставних  метода  које,  између  осталог,  обухватају  правне  анализе  случајева  из  праксе,  писање
правних поднесака, симулације, и сл. Обуку су, поред секретарке Правне клинике, мр Јелене Арсић,
водиле судије Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, Александар Ивановић, судија
Вишег суда у Београду и Младен Николић, судија Привредног апелационог суда у Београду. Део
обуке  у  оквиру  кога  се  студенти/киње  обучавају  вештинама  комуникације  и  интервјуисања
клијената/ткиња водила је психолошкиња Драгана Ћук Миланков. Програм обуке трајао је дванаест
наставних недеља са укупним фондом од 36 часова интерактивне наставе. 

У новембру 2012. године, студенти/киње пете генерације почели су да пружају услуге правне
помоћи грађанима. Дванаесторо обучених студената/ткиња пружало је бесплатну правну помоћ под
супервизијом адвокатица Варје Банић и Милене Банић, као и асистенткиње мр Јелене Арсић. Рад са
клијентима/кињама  организован  је  сваког  уторка  у  времену  од  17:00-18:30х.  Грађанима  је  било
омогућено да се обрате Правној клиници и путем емаил адресе pravna.klinika@pravnifakultet.rs (више
од двадесет грађана/ки контактирало је Правну клинику овим путем). У периоду од новембра 2012.
године до јуна 2013. године (са паузом у току јануарско-фебруарског испитног рока), преко шестдесет
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грађана/ки обратило се непосредно канцеларији Правне клинике, а бесплатна правна помоћ пружена
је у 55 случајева који се примарно везују за развод брака, вршење родитељских права, издржавање,
заштиту  од  насиља  у  породици  и  деобу  имовине  супружника  или  ванбрачних  партнера.
Студентима/кињама  који  су  пружали  бесплатну  правну  помоћ  потом  су,  почетком  јула  месеца,
додељени сертификати за учешће у програму Правне клинике. 

Клиника  за  породично  право  наставља  да  завређује  изузетну  заинтересованост
студената/ткиња,  као  и  подршку  наших  еминентних  правних  стручњака  који  радо  сарађују  са
Правном  клиником.  У  односу  на  општу  јавност,  већа  видљивост  Клинике  за  породично  право
омогућена је постојањем посебне странице на сајту факултета која је посвећена раду ове правне
клинике. 

У школској 2013/2014. години планирана је обука седме генерације студената/ткиња, која ће
започети у зимском семестру, док генерација обучена током школске 2012/2013. године започиње са
пружањем услуга бесплатне правне помоћи грађанима почев од октобра 2013. године.   

У школској 2009/2010. години организована је обука прве генерације студената/киња Клинике
за  радно  право.  Наставно-научно  веће  Правног  факултета  Универзитета  Унион  усвојило  је  у
септембру 2010. године Наставни план и програм Правне клинике за радно право. 

Октобра 2012.  године упућен је позив студентима за учешће у програму правне клинике.
Пријавило се преко 30 студената/киња од којих је 9 прошло комплетну обуку за пружање правне
помоћи у радноправним стварима.  Предавања у оквиру правне клинике одржавала су се петком
током зимског и летњег семестра (ван испитних рокова). Обука студената усмерена је на стицање
практичних  правних  вештина  у  области  радног  права  у  ширем  смислу,  злостављања на  раду и
дискриминације на раду и поводом рада, применом интерактивних наставних метода које, између
осталог,  обухватају  правне анализе  случајева из  праксе,  писање правних  поднесака,  симулације
случајева, и сл. Обуку су поред координатора Правне клинике доц.др Мариа Рељановића водили и
Александра  Петровић  и  адвокат  Бојан  Вукасовић,  а  део  обуке  у  оквиру  кога  се  студенти/киње
обучавају  вештинама  комуникације  и  интервјуисања  клијената/киња,  у  трајању  од  две  наставне
недеље (укупно 6 часова), водила је психолошкиња Драгана Ћук-Миланков. 

Обука четврте генерације студената/киња започела је у новембру 2013. године, у складу са
Планом и програмом реализације Правне клинике; пружање услуга бесплатне правне помоћи почело
је  од  октобра  2013.  године  а  услуге  је  пружала  трећа  генерација  клиничара.  Шест  обучених
студената/киња  друге  генерације  Правне  клинике  у  току  школске  2012/2013.  године  пружало  је
бесплатну правну помоћ под супервизијом адвоката Бојана Вукасовића и доц.др Мариа Рељановића.
Пријем клијената/киња организован је сваког четвртка у времену од 17:00-18:30 у периоду новембар-
јун (клиника није радила у јануару). У наведеном периоду реализовано је свих 35 недеља пружања
правне помоћи, како је било предвиђено програмом рада. Клиника је у школској 2012/2013. години
укупно формирала 42 случаја, при чему је бесплатну правну помоћ затражило укупно 55 странака. И
даље је у функцији посебна адреса електронске поште  klinika.radno@pravnifakultet.rs, путем које се
странке  могу  обратити  за  сва  потребна  обавештења  у  вези  са  радом  Клинике,  као  и  посебна
страница посвећена Клиници за радно право на сајту ПФУУБ. 

Активности Мреже универзитетских правних клиника 
У школској  2012/2013.  години настављена је сарадња са канцеларијом ОЕБС-а у  оквиру

програма  подршке  Мрежи  универзитетских  правних  клиника  чији  је  члан,  од  самог  оснивања,  и
Правна клиника Универзитета Унион. У Мрежу универзитетских правних клиника (у даљем тексту:
Мрежа), поред Клинике за породично право укључена је и Клиника за радно право нашег факултета,
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па су руководиоци, поједини предавачи, као и студенти/ткиње обе Правне клинике ПФУУ учествовали
на неколико семинара/радионица и састанака које је организовао ОЕБС, дајући тако свој допринос
раду Мреже. Нарочито се издваја сарадња и учешће на неколико стручних скупова поводом израде
нацрта Закона о  бесплатној  правној  помоћи,  на којима су представници клиника ПФУУБ активно
учествовали и доприносили побољшању квалитета законског текста. Потврда успешне сарадње са
ОЕБС-ом  јесте  и  наставак  серије  публикација  Мреже,  у  припреми  је  друго  издање  публикације
„Правна етика”. 

На основу досадашњег искуства и остварених резултата, може се закључити да се сваке
године континуирано повећава број студената/киња који су заинтересовани за рад у оквиру правних
клиника. Студенти/киње радо учествују у програмима правних клиника који омогућавају јединствено
искуство правног усавршавања, кроз сарадњу са еминентним стручњацима из праксе, као и рад са
грађанима/кама којима помажу у решавању правних проблема, користећи теоријска знања стечена
током студија и практичне вештине које су развили током обуке. Значајне су и информације које се
добијају од бивших клиничара који су у међувремену стекли звање дипломираног/е правника/це, да
се сертификат клиника ПФУУБ посебно цени при запошљавању у адвокатским канцеларијама. 

Због свега наведеног, а имајући у виду ограничен број студената које програм једне Правне
клинике  може  да  прихвати  (по  правилу,  6-12  студената/киња,),  било  би  пожељно  да  Факултет
размотри оснивање програма клиничког образовања и у другим правним областима, како би се свим
заинтересованим  студентима/кињама  омогућило  стицање  релевантних  правних  вештина  у  току
студија, а грађанима/кама пружила додатна помоћ у решавању њихових правних проблема. Такође, у
новом циклусу акредитације требало би размислити о реализацији раније изнетог предлога да се
клиничко  образовање  организује  као  посебан  наставни  предмет  у  оквиру  основних  студија  на
Правном факултету Универзитета Унион.

У периоду од октобра 2012.  до 30.9.2013. године 136 студената је успешно завршило курс за
рад у електронској правној бази “Paragraf Lex” и стекло сертификат. 
  

Од  половине  октобра  2012.  до  краја  маја  2013.  на  Факултету  је  организована  обука  и
сертификација  за  стицање  ECDL сертификата.  Обуком  за  један  од  4  модула  обухваћено  је  33
студената,  а  њих  25 је  успешно  положило тестове  за  сва 4  предвиђена  модула и  стекло  ECDL
сертификат.

Табела бр. 1.- Успешност студирања  (2013/14)
Година студија Број  полаганих

испита
Број  положених
испита

Проходност Просечна
оцена

Прва година 619 453 73,18% 7,54
Друга година 1253 586 46,77% 7,38
Трећа година 1352 841 62,20% 7,34
Четврта година 2430 1406 57,86% 7,17

У односу на школску 2012/2013. годину уочено је опадање броја полаганих испита на другој,
трећој и четвртој години,  а то се одразило на број положених испита проходност као и на проходност
студената.  У односу на претходну академску годину остварена је виша  просечна оцену  на свим
годинама. 
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Током  школске  2013/2014.  године  организована  су  предавања  гостујућих  професора,
семинар и дебата који су  приказани у следећој табели:

Доцент  Правног  факултета
Америчког  Универзитета  у
Каиру  -Gianluca Parolin-a

7.11.2013. "The Arab Spring and Constitution-Making",

Судија  Вишег  суда  у
београду  -  Вере
Софреновић

5. 12. 2013. ,,О  криминалитету  малолетника  и
особеностима „малолетничког правосуђа“

Prof. Majkl Friman 6. марта 2014. ,,Насиље над децом и експлоатација”

Фонд  за  хуманитарно
право,  Правни  факултет
Универзитета  Унион  у
Београду  и  Центар  за
унапређење  правних
студија - Округли сто

28. марта 2014. ,,Образовање  за  Помирење:  Улога
образовања  у  процесу  утврђивања
одговорности и помирења“

Правни факултет
Универзитета  Унион  и
Комитет  правника  за
људска  права  –  YUCOM-
Дебата

4. јуна 2014. "Систем  одрживе  правне  правне  помоћи  у
Србији"

У школској 2013/2014. години организована је обука седме генерације студената/ткиња Клинике за
породично  право  а  шеста  генерација  студената/ткиња  (обучених  у  школској  2012/2013.  години)
почела је да пружа услуге бесплатне правне помоћи грађанима. 
Позив  студентима/кињама за  учешће у програму Правне клинике упућен је  крајем октобра 2013.
године.  За обуку се пријавило више од 40 студената/ткиња од којих су 20 студената/киња прошли
комплетну обуку за пружање правне помоћи у породичним стварима. Предавања у оквиру Правне
клинике одржавала су се петком у току зимског и летњег семестра (у периоду новембар-децембар
2013. године и фебруар-март 2014). Као и сваке године, обука је имала за циљ стицање практичних
правних вештина у области развода брака, вршења родитељског права, издржавања, имовинских
породичних  односа,  насиља  у  породици  и  извршења  судских  одлука,  применом  интерактивних
наставних  метода  које,  између  осталог,  обухватају  правне  анализе  случајева  из  праксе,  писање
правних  поднесака,  симулације,  и  сл.  Обуку  су,  поред  координаторке  Правне  клинике,  доц.  др
Јелене Арсић,  водили Александар Ивановић,  судија Апелационог суда у Београду и  адвокатица
Милена  Банић.  Део  обуке  у  оквиру  кога  се  студенти/киње  обучавају  вештинама  комуникације  и
интервјуисања  клијената/ткиња  водила  је  психолошкиња  Драгана  Ћук  Миланков.  Програм  обуке
трајао је десет наставних недеља са укупним фондом од 30 часова интерактивне наставе. 
У  новембру  2013.  године,  студенти/киње  шесте  генерације  почели  су  да  пружају  услуге  правне
помоћи грађанима.  Једанаест обучених студената/ткиња пружало је бесплатну правну помоћ под
супервизијом  адвокатица  Варје  Банић  и  Милене  Банић,  као  и  доц.  др  Јелене  Арсић.  Рад  са
клијентима/кињама  организован  је  сваког  уторка  у  времену  од  17:00-18:30х.  Грађанима  је  било
омогућено да се обрате Правној клиници и путем емаил адресе правна.клиника@правнифакултет.рс
(више од двадесет грађана/ки контактирало је Правну клинику овим путем). У периоду од новембра
2013. године до јуна 2014. године (са паузом у току јануара и фебруара), преко четрдесет грађана/ки
обратило се непосредно канцеларији Правне клинике, а бесплатна правна помоћ пружена је у 26
случајева.  Студентима/кињама  који  су  пружали  бесплатну  правну  помоћ  потом  су,  крајем  јуна
месеца, додељени сертификати за учешће у програму Правне клинике. 
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Клиника за породично право наставља да завређује изузетну заинтересованост студената/ткиња, као
и подршку наших еминентних правних стручњака који радо сарађују са Правном клиником. У односу
на општу јавност, већа видљивост Клинике за породично право омогућена је постојањем посебне
странице на сајту факултета која је посвећена раду ове правне клинике. 
У школској 2014/2015. години планирана је обука осме генерације студената/ткиња, која ће започети
у зимском  семестру,  док  генерација  обучена током школске  2013/2014.  године почиње да пружа
услуге бесплатне правне помоћи грађанима од октобра 2014. године.   
У  школској  2009/2010.  години организована  је  обука  прве генерације  студената/киња Клинике  за
радно право. Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета Унион усвојило је у септембру
2010. године Наставни план и програм Правне клинике за радно право. 
Октобра  2013.  године  упућен  је  позив  студентима  за  учешће  у  програму  правне  клинике.  Од
пријављених студената/киња, њих седам је прошло комплетну обуку за пружање правне помоћи у
радноправним стварима а шест студената је наставило рад на клиници и пружало правну помоћ
странкама.  Студентима/кињама  који  су  пружали  бесплатну  правну  помоћ  потом  су,  крајем  јуна
месеца, додељени сертификати за учешће у програму Правне клинике. 
Предавања у оквиру правне клинике одржавала су се петком током зимског и летњег семестра (ван
испитних рокова). Обука студената усмерена је на стицање практичних правних вештина у области
радног права у ширем смислу, злостављања на раду и дискриминације на раду и поводом рада,
применом  интерактивних  наставних  метода  које,  између  осталог,  обухватају  правне  анализе
случајева  из  праксе,  писање  правних  поднесака,  симулације  случајева,  и  сл.  Обуку  су  поред
координатора Правне клинике доц.др Мариа Рељановића водили и Александра Петровић и адвокат
Бојан Вукасовић, а део обуке у оквиру кога се студенти/киње обучавају вештинама комуникације и
интервјуисања  клијената/киња,  у  трајању  од  две  наставне  недеље  (укупно  6  часова),  водила  је
психолошкиња Драгана Ћук-Миланков. 
Обука нове, пете генерације студената/киња започеће у новембру 2014. године, у складу са Планом
и програмом реализације Правне клинике; пружање услуга бесплатне правне помоћи почела је од
октобра  2014.  године  а  услуге  ће  пружати  четврта  генерација  клиничара.  Шест  обучених
студената/киња  треће  генерације  Правне  клинике  у  току  школске  2013/2014.  године  пружало  је
бесплатну правну помоћ под супервизијом адвоката Бојана Вукасовића и доц.др Мариа Рељановића.
Пријем  клијената/киња  организован  је  сваког  четвртка  у  времену  од  17:00-18:30х  у  периоду
новембар-јун (клиника није радила у јануару). У наведеном периоду реализовано је свих 35 недеља
пружања правне помоћи, како је било предвиђено програмом рада. Клиника је у школској 2013/2014.
години укупно формирала 32 случаја, при чему су бесплатну правну помоћ затражиле укупно 33
странке.  И  даље  је  у  функцији  посебна  адреса  електронске  поште
клиника.радно@правнифакултет.рс,  путем  које  се  странке  могу  обратити  за  сва  потребна
обавештења у вези са радом Клинике, као и посебна страница посвећена Клиници за радно право на
сајту ПФУУБ. 
Радом правне клинике руководи доц. др Марио Рељановић. У школској 2014/2015. години, уместо
адвоката Бојана Вукасовића, рад са студентима и супервизију пружања правне помоћи странкама
вршиће адвокатица Магдалена Милчић. 

Клиника из медицинског права је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, по први пут
организована у летњем семестру 2013/2014. године. Прва генерација студената, њих 28,  похађала је
обуку,  у  складу са  Планом и програмом реализације  Правне  клинике  који  је  одобрен од  стране
Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета Унион.
Обука студената обухватила је укупно 37 часова, почела је 19. фебруара 2014. године и трајала до
21.  маја 2014. године. Током обуке, студенти су обновили знања стечена на предмету медицинско
право и додатно се обучили из области материјалног и процесног дела медицинског права применом
интерактивних  наставних  метода  које,  између  осталог,  обухватају  правне  анализе  случајева  из
праксе, писање правних поднесака, симулације, и сл.  Имајући у виду посебну сложеност спорова из
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медицинског права у психолошком смислу, део обуке имао је за циљ стицање посебних знања у
области вештина комуникације и интервјуисања клијената. 
Обуком  је  руководила   доц.др  Јелена  Симић  док  су  гости  предавачи  били  судије,  адвокати,
саветници  за заштиту права пацијената, лекари, представници републичке здравствене инспекције
Минстарства здравља РС, Лекарске коморе Србије, судскомедицински вештаци и психолози. 
У зимском семестру 2014/2015. године, средином новембра месеца, планиран је почетак пружања
услуга бесплатне правне помоћи грађанима. Студенти који су редовно похађали обуку имаће прилику
да учествују у раду са странкама.  Рад са странкама обављаће се у периоду новембар-децембар
2014. године и март-мај 2015. године, под супервизијом адвокатице Виолете Кочић, консултанткиње
Марине Мијатовић и доц. др Јелене Симић.
Обука друге генерације студената биће организована у летњем семестру 2014/2015. године, у складу
са Програм обуке студената за пружање бесплатне правне помоћи.
Клиника из медицинског права, између осталог, јединствена је и по томе што је једина правна клинка
те врсте у нашој  земљи.  Информације  везане за  рад клинике могу се  наћи на сајту  ПФУУБ, на
страници  посвећеној  Клиници  за  медицинско  право  (хттп://www.правнифакултет.рс/правна-
клиника/медицинско-право.хтмл).

Активности Мреже универзитетских правних клиника 

У школској 2013/2014. години настављена је сарадња са канцеларијом ОЕБС-а у оквиру програма
подршке Мрежи универзитетских правних клиника чији је члан, од самог оснивања, и Правна клиника
Универзитета Унион.  У Мрежу универзитетских  правних клиника (у даљем тексту:  Мрежа),  поред
Клинике  за  породично  право  укључена  је  и  Клиника  за  радно  право  нашег  факултета,  па  су
руководиоци, поједини предавачи, као и студенти/ткиње обе Правне клинике ПФУУ учествовали на
неколико семинара/радионица и састанака које је организовао ОЕБС, дајући тако свој допринос раду
Мреже. Састанку су присуствовале и колеге са Правног факултета Универзитета у Нишу. Нарочито
се  издваја  сарадња  и  учешће  на  неколико  стручних  скупова  поводом  израде  нацрта  Закона  о
бесплатној  правној  помоћи,  на  којима  су  представници  клиника  ПФУУБ  активно  учествовали  и
доприносили побољшању квалитета законског текста. Поред тога, као једну од активности Мреже,
ОЕБС  је  у  новембру  2013.  године  подржао  састанак  представника  нашег  факултета  са
представницима Интернационалног универзитета у Новом Пазару и Државног универзитета у Новом
Пазару.  Састанку  су  присуствовали  и  представници  Правног  факултета  Универзитета  у  Нишу.  У
циљу припреме првих програма клиничког образовања на њиховим универзитетима, колегинице и
колеге из Новог Пазара посетили су ПФУУБ и упознали се са радом наших правних клиника. По
њиховој  оцени,  знања  И  искуства  наших  наставника  и  сарадника  Правне  клинике  била  су  им
драгоцена.
На основу досадашњег искуства и остварених резултата,  може се закључити да се сваке године
континуирано повећава број студената/киња који су заинтересовани за рад у оквиру правних клиника.
Студенти/киње радо учествују у програмимаправних клиника који омогућавају јединствено искуство
правног  усавршавања,  кроз  сарадњу  са  еминентним  стручњацима  из  праксе,  као  и  рад  са
грађанима/кама којима помажу у решавању правних проблема, користећи теоријска знања стечена
током студија и практичне вештине које су развили током обуке. Значајне су и информације које се
добијају од бивших клиничара који су у међувремену стекли звање дипломираног/е правника/це, да
се сертификат клиника ПФУУБ посебно цени при запошљавању у адвокатским канцеларијама. 
Због свега наведеног, а имајући у виду ограничен број студената које програм једне Правне клинике
може  да  прихвати  (по  правилу,  6-12  студената/киња,),  било  би  пожељно  да  Факултет  размотри
оснивање  програма  клиничког  образовања  и  у  другим  правним  областима,  како  би  се  свим
заинтересованим  студентима/кињама  омогућило  стицање  релевантних  правних  вештина  у  току
студија, а грађанима/кама пружила додатна помоћ у решавању њихових правних проблема. Такође,
требало би размислити о реализацији раније изнетог предлога да се клиничко образовање организује
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као  посебан  наставни  предмет  у  оквиру  основних  студија  на  Правном  факултету  Универзитета
Унион.

У периоду од  01. октобра 2013. до 30. септембра 2014.   години курс за рад у електронској
правној бази Paragraf Lex завршило је 155 студената, распоређених у 14 група.

Чланом 31. Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета предвиђено је да је минимум
квалитета у односу на квалитет студената постигнут, ако су испуњена два услова. Прво, да се пријем
студената  врши  на  основу  бодовања  које  се  заснива  на  претходном  успеху  на  школовању  и
резултатима  теста  опште  способности  и  склоности  праву.  Када  је  реч  о  минимуму  квалитета
студента који се обезбеђује током школовања, Правилник предвиђа да се сматра да је минимум
задовољен,  ако  је  Комисији  достављен  за  сваки  предмет  писани  приказ  начина  оцењивања
студената.  Проверавајући  стање  на  свим  предметима,  Комисија  је  закључила  да  је  прописани
минимум испуњен.

Стандард 9. – Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Усвојени су потребни правилници који уређују ову област. Издавачку делатност Факултета усмерава
Комисија за издавачку делатност. Комисија је утврдила издавачки план. Уџбеници и монографије се
издају у складу са усвојеним издавачким планом.

Што  се  тиче  учила,  Факултет  је  у  протеклом периоду објавио  неколико  скрипта и  практикума  из
различитих предмета.  Наставници и сарадници редовно иновирају скрипта у складу са променама
домаћег и страног законодавства и правном литературом.

Факултет  редовно  у  свом годишњем финансијском  плану издваја  одређена  средства  за  набавку
литературе. О набавци се стара управница библиотеке у сарадњи са Библиотечким одбором чије
чланове именује  декан. На дан 30.12.2014. године у факултетској библиотеци је било регистрованих
9.249 библиотечких јединица и 154 наслова часописа. Библиотека се издваја по броју и квалитету
набављених  новијих  страних  правних  књига,  захваљујући   нарочито  сарадњи  са  Немачком
организацијом за техничку сарадњу (GTZ) и Правним факултетом у Луцерну. Библиотечки фонд се
може  електронски  претраживати,  а  корисници  могу  користити  услугу  аутоматске  позајмице
библиотечке  грађе.  За  заинтересоване  кориснике  организује  се  током  сваке  радне  недеље
једнодневна бесплатна обука за електронско претраживање библиотечког фонда помоћу програма
COBISS. У саставу библиотеке је читаоница, у којој је обезбеђено wireless повезивање свима који би
користили властите «лап-топ» рачунаре.

Факултет има једног библиотекара и једног књижничара, што није довољно са аспекта прописаних
стандарда.  За  минимум квалитета библиотеке  прописано је да је он  испуњен ако библиотека има
2000 јединица из области права, читаоницу, два библиотекара и једног књижничара.

Комисија констатује да су захтеви испуњени,  осим када је у питању број библиотекара (библиотека
има  преко  9000  јединица, има  читаоницу, али  нема  два  већ  једног  библиотекара  и  једног
књижничара).

С  друге  стране,  коришћење  електронских  база  података  и  могућност  аутоматске  позајмице
доприносе ефикасности рада библиотечког особља у тој мери да нису уочени практични проблеми у
раду библиотеке упркос недовољном броју запосленог особља. Рад библиотеке се посебно евалуира
у анкетама студената.

Стандард 10. Квалитет управљања Факултетом и квалитет ненаставне подршке
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Организација Факултета усаглашена је са одредбама Закона о високом образовању и у потпуности је
уређена Статутом Факултета. У складу са овим основним правним актом, конституисани су и сви
органи Факултета. Функцију декана Факултета врши проф. др. Златко Стефановић.

Делатност  Факултета  врши  се  у  оквиру  следећих  организационих  јединица:  наставна  јединица,
научно-истраживачка јединица, ваннаставна јединица и библиотека Факултета као посебна јединица.
У оквиру рада ваннаставне јединице формиране су следеће службе: студентска служба, служба за
опште и кадровске послове и служба за економско-финансијске послове.

Рад органа, јединица и служби Факултета одвијао се у периоду 01. јануар 2012 – 31. децембар 2014.
године, у оквирима законских и статутарних одредби. Притужбе студената на поступање наставника
и других запослених решаване су од стране овлашћених представника Факултета,  и то декана и
продекана  за  наставу.  У  протеклом  трогодишњем периоду  није  покренут  дисциплински  поступак
против запосленог на Факултету,  а са једним професором   је раскинут радни однос због кршења
радних обавеза.

Настава  на  Факултету  је  у  протеклом  трогодишњем периоду  реализована  у  потпуности  према
наставном плану и програму.

Факуклтет у потпуности задовољава прописане стандарде који се односе на рад студентске службе.
У  студентској  служби  запослена  су  четири  извршиоца  послова,  док  је додатан један извршилац
задужена искључиво  за  студије  другог  и  трећег  степена.  Број  активних  студената  у  протеклом
трогодишњем периоду  износи је  у  просеку   готово  1.100,  из  чега  произлази  да  је  6  извршиоца
послова у  оквиру  студентске  службе број  који  задовољава прописане  стандарде.  Такође,  број  и
квалитет  наставног  кадра,  као  што  произлази  из  годишњег  извештаја,  примерен  је  потребама
Факултета.

Квалитет  ненаставне  подршке  усклађен  је  са  прописаним  стандардима  јер  су  у  трогодишњем
периоду  искоришћена  средстства  за  редовно  усавршавање   ваннаставног  особља,  а  посебно
запослених у библиотеци Факултета, и то у износу од 100.000 динара.

Научни часопис „Правни записи“

Од  2010. године Факултет објављује научни часопис  Правни записи. Часопис  је  категоризован од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као научни часопис
националног  значаја (М52) у  оквиру  области  Право  и  политикологија.  Часопис  излази
шестомесечно. У  периоду који  покрива  овај  извештај  објављено је  осам бројева,  a  први број  из
штампе   је  изашао  јуна 2010.  године.  Његову  грађу  чине  чланци,  правне актуелности,  прилози,
прикази, студентски радови, коментари судских одлука и библиографија, уз могућност увођења нових
сталних или привремених рубрика.  Часопис  јесте  факултетски,  али је  отворен  за  свачији  прилог
нашим напорима да створимо научно утемељену респектабилну публикацију, која ће бити поуздан
ослонац сваком ко  учествује  у  стварању,  примени  и  заштити  права. Како  би се  одржавао  висок
квалитет  часописа,  сви  прилози  пролазе  кроз  два  процеса  анонимног  рецензирања пре
објављивања.  Тежећи  највишим  стандардима,  часопис  Правни  записи  је  отпочео  са  применом
система за електронско уређивање часописа ASEESTANT, а почев  од броја 1/2012, доступан је у
пуном тексту и у SCI индексу. Прилози се објављују на српском, енглеском, француском, немачком и
другим  језицима. Редакција  часописа,  као  и  његов  Савет  су  међународног  карактера.  Главни  и
одговорни уредници су проф. др Зоран Ивошевић и проф. др dr h.c. Владимир Водинелић. 
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Факултет  има  одговарајући  акт  о  уџбеницима  и  дефинисану  обавезну  литературу  за  сваки  од
предмета. Ова литература се може набавити у библиотеци Факултета.
Као и у ранијем периоду, студентима и осталим корисницима је доступна компјутерска лабораторија
са  22 рачунара  прикључена на  Интернет.  Тиме  је  испуњен  постављени  минимални  стандард  у
погледу неопходне компјутерске лабораторије и опреме.

У  току  2014.  године  отворена  је  Facebook страница  Факултета,  као  и  профили  на  друштвеним
мрежама Twitter и Linkedin. Ово је учињено како би се повећала видљивост Факултета на Интернету.
Да би Факултет користио пун потенцијал поседовања профила на друштвеним мрежама, неопходно
је да сви запослени учествују у креирању садржаја који би се постављали на Интернет посредством
друштвених мрежа. Нарочито је потребно да наставно особље креира садржаје за  Linkedin који је
професионална мрежа, па је и публика другачија од оне на Facebook-у и Twitter-у.

Стандард 11. – Квалитет простора и опреме

Факултет  користи  исте  просторије  у  две  смене,  тако  да  се  и  у  овом  извештају  може  поновити
констатација да је, с обзиром на акредитацијом предвиђени број студената, обезбеђено најмање 2 м2

бруто простора (бруто површине) по студенту за студенте који су се први пут уписали на одређену
годину студија, односно имају обавезу похађања наставе. Куповином пословног простора јуна 2009.
године,  као  и  извршеним инвестиционим радовима  2010.  године стекли  су  се  сви услови  да се
задовоље стандарди у погледу располагања неопходним простором.  Постоји  посебан простор за
запослене, студентски парламент, правну клинику и заједнички кабинет за наставнике ангажоване по
уговору.  Све ове просторије су опремљене адекватним намештајем и средствима за рад, укључујући
рачунаре. Све учионице опремљене су рачунарима и пројекторима. 

Опрема Факултета омогућава доступност  информација  у  електронском  облику,  постоји  изграђена
компјутерска мрежа и опрема која омогућава видео презентације у салама и слушаоницама,  што
значи да је испуњен и део стандарда који се односи на неопходну опрему. Увођењем монитора у
главном  холу,  студенти  могу  пратити  дневни  распоред  активности  по  просторијама. У  згради
факултета, ходницима, учионицама и кабинетима, функционише мрежа бежичног Интернета.

Стандард 12. – Финансирање

Факултет  се  финансира  из  извора  предвиђених  законом  и  Статутом  Факултета. Током  2011/12,
2012/13  и  2013/14  академске  године  пословање  Факултета  је  било  финансијски  позитивно,  што
произилази и из поднетих Годишњих извештаја, који су усвојени на седницама Савета  04.07.2013,
02.07.2014. и 16.09.2015.  године. Текући рачуни Факултета у току  три  пословне године нису били
блокирани, а како је то минимум квалитета у односу на финансирање, закључујемо да је у погледу
овог стандарда остварен минимум квалитета.

Стандард 13. -Улога студената у самовредновању и провери квалитета

У самовредновању и  провери  квалитета  студенти  учествују  непосредно  или  преко  својих
представника у Наставно-научном већу и Савету Факултета.
Најважније тело које представља студенте је Студентски парламент. На факултету  је обезбеђен
простор и техничка опрема за представнике Студентског парламента, док се за одржавање седница
или  друге  организоване  активности  користе  друге  просторије  на  Факултету.  Поред  Студентског
парламента  на  Факултету  делује  и  студентска  организација  ELSA,  а  у  склопу   Студентског
парламента по потреби организују се и добротворне и хуманитарне акције.
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Студенти који похађају вежбе и предавања учествују у самовредновању и провери квалитета, тако
што на крају семестра попуњавају анонимну анкету. Са оценама студената, њиховим предлозима и
примедбама упознају се наставници и сарадници, управа факултета и Наставно-научно веће. Пошто
анкета за ову годину није  још урађена и немамо њене разултате, располажемо само са резултатима
предходних година. Школске 2011/2012 оцена за све предаваче на све четири године студија била је
( 4,51   ). Највеће просечне оцене односиле су се на предаваче на трећој години студија ( 4,68   ) и на
другој години студија ( 4,51   ).
За школску 2012/2013 годину оцена за све предаваче на све четири године студија била је (4,56    ).
Највеће просечне оцене односиле су се на предаваче на  трећој години студија  (4,67)и на четвртој
години студија (4,58). 
У 2013/2014 школској години оцена за све предаваче на све четири године студија била је ( 4,51   ).
Највеће просечне оцене односиле су се на предаваче на  првој  години студија (4,63)  и на другој
години студија (4,56).

Од 2014.године на факултету постоји и књига утисака, која се налази испред  шалтера  студентске
службе, у коју студенти слободно могу уписивати коментаре, предлоге или примедбе. Студенти тврде
да нису баш најбоље упознати са тим на који се начин разматра, и ко тачно има увид у оно што је
изнето у књизи утисака . 

Одређен  број  студената је  изразио своје  ставове  о  квалитету  студирања  у  Србији  уопште,
учествујући у истраживању које спроводи тим социолога омладинског,  невладиног и непрофитног
удружења  iSerbia уз подршку Клуба привредних новинара Србије. Према резултатима истраживања
за 2014.годину, урађеном на узорку од 5169 студената са 76 факултета на територији Србије, Правни
факултет Универзитета Унион у Београду  је на ранг листи најбољих факултета према квалитету
програма заузео 4. место, а на ранг листи најбољих факултета према репутацији међу студентима
19. место.  Као резултат поменутог  истраживања професор Владимир В.  Водинелић нашао се на
листи  20  професора  који  инспиришу  односно  професора  са  факултета  широм  Србије  који  су
најпозитивније  утицали  на  своје  студенте.  На  листи  20  асистената  који  инспиришу  односно
асистената и сарадника у настави који су најбоље утицали на студенте, нашао се и асистент на 
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	Комисија је констатовала да су се у протеклом периоду редовно примењивани поступци обезбеђења квалитета кроз конкретније мере надлежних органа факултета на утврђивању стандарда квалитета, праћењу остваривања стандарда и предузимању мера у случају да се очекивани квалитет не остварује. С обзиром на то да су у међувремену акредитовани студијски програми, којима су детаљније утврђени стандарди квалитета, нарочита пажња ће се убудуће усмеравати на праћење остварења стандарда. У том циљу је настављена пракса редовног евидентирања свих наставних активности које се одржавају на Факултету. Квалитет студијског програма, уџбеника, ефикасност рада наставника и сарадника, студентске службе, особља библиотеке, помоћног особља, квалитета опреме, простора и слично, проверава се типским и анонимним анкетирањем студената крајем сваког семестра. Такође, резултати у праћењу остваривања стандарда доступни су јавности: претходни извештај Комисије којим се самовреднује и оцењује квалитет рада ове установе истакнут је на сајту Факултета.
	Стандард 3. – Систем обезбеђења квалитета
	Систем који обезбеђује остваривање квалитета чини постојећа организациона структура органа, служби и других облика унутрашњег организовања на Факултету која је формирана у складу са Законом о високом образовању ("Сл.гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014). Статутом Факултета је прецизније уређен састав и рад органа Факултета. У организационој структури није било промена. Одлуком декана именовани су и продекани: продекан за наставу, продекан за научно-истраживачки рад и продекан за финансије. Послове продекана за финансије и научно-истраживачки рад обавља проф. др. Слађана Јовановић а послове продекана за наставу проф. др Моника Милошевић.
	Рад посебних основаних комисија прати се на основу њихових редовних годишњих извештаја.
	Студентски представници редовно учествују у раду Савета Факултета и Наставно-научног већа, а укључени су и у рад дисциплинске комисије. Студент-продекан несметано наставља да обавља своју функцију. За рад студентског парламента обезбеђен је одговарајући простор и опрема и достављају му се сви акти који су значајни за студенте.
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