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Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду, поступајући по 

жалби проф. др Јасминке Хасанбеговић број 612-841/3-16 од 10.04.2017. године, 

изјављеној на Решење Етичке комисије Правног факултета 01 број 127/23, од 

23.03.2017. године, на седници одржаној 24.12.2019. године, а на основу члана 69. 

став 2. Закона о управним споровима и члана 6. став 3. Правилника о утврђивању 

неакадемског понашања у изради писаних радова („Гласник Универзитета у 

Београду“ број 193/16, 196/16, 197/17, 199/17 и 206/18), донео је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

УСВАЈА СЕ жалба проф. др Јасминке Хасанбеговић број 612-841/3-16 од 

10.04.2017. године, изјављена на Решење Етичке комисије Правног факултета 01 

број 127/23 од 23.03.2017. године, поништава се побијано решење и предмет враћа 

првостепеном органу на поновно одлучивање.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Етичка комисија Правног факултета, поступајући по захтеву проф. др 

Јасминке Хасанбеговић број 612-841/1-16 од 11.02.2016. године за утврђивање 

неакадемског понашања у изради писаних радова проф. др Драгана Митровића, 

донела је Решење којим се предметни захтев за утврђивање неакадемског 

понашања у изради писаних радова одбија, јер је поступак поводом исте ствари 

2004. године окончан пред органима Правног факултета, а у захтеву од 11.02.2016. 

године (после 12 година) није наведена ниједна нова чињеница. 

Против наведеног решења, проф. др Јасминка Хасанбеговић је 

благовремено изјавила жалбу Одбору за професионалну етику Универзитета са 

предлогом да се првостепено Решење поништи и предмет врати првостепеном 

органу на поновно одлучивање, истичући да у предметном случају пред органима 

Правног факултета поступак није ни био покренут, те није ни могао бити окончан. 

Одбор за професионалну етику, на седници одржаној 26.09.2017. године,  

размотрио је предметне списе, наводе изнете у жалби и у одговору Етичке 

комисије на наводе из жалбе, као и став редовних професора Правног факултета 

да је Наставно-научно веће о овом предмету расправљало пре 12 година и да тада 

није утврђено постојање одговорности за плагијат и да нема нових чињеница у 

односу на стање од пре 12 година, те је у питању res judicata. При одлучивању, 

Одбор је узео у обзир и чињеницу да чланови Наставно-научног већа нису 

оспорили нити било шта додали оваквом ставу редовних професора Правног 

факултета. На основу наведеног, Одбор за професионалну етику је једногласно 

закључио да је жалба неоснована, те је исту одбио и потврдио оспорено Решење 

Етичке комисије Правног факултета. 



Против Решења Одбора за професионалну етику број: 612-841/7-16 од 

02.10.2017. године, проф. др Јасминка Хасанбеговић поднела је тужбу Управном 

суду ради поништаја Решења Одбора за професионалну етику. Одбор је 

благовремено, 25.12.2017. године, доставио Суду одговор на тужбу. 

Управни суд је, решавајући у управном спору по предметној тужби, дана 

13.09.2019. године, донео Пресуду којом се тужба проф. др Јасминке 

Хасанбеговић уважава, Решења Одбора за професионалну етику број: 612-841/7-

16 од 02.10.2017. године поништава и предмет враћа туженом органу на поновно 

одлучивање. Управни суд је оценио да су учињене битне повреде правила 

поступка, јер се у списима туженог не налази записник о већању и гласању, као ни 

докази да је о представци проф. др Јасминке Хасанбеговић већ одлучивано. 

Поступајући по пресуди Управног суда, Одбор је упутио захтев декану 

Правног факултета да Одбору достави документацију из 2004. године, која се 

односи на предметни случај, као и записник са седнице Наставно-научног већа 

Факултета од фебруара 2016. године, када се расправљало о наведеном предмету. 

Факултет је доставио Одбору списе предмета, међу којима и записнике са седница 

ННВ-а у којима се види да се под тачком Саопштења расправљало о предметној 

представци, али не и да је било каква одлука донета у овој правној ствари. Стога је 

Одбор за професионалну етику на седници одржаној 24.12.2019. године, а 

сагласно члану 69. став 2. Закона о управним споровима, једногласно закључио да 

предмет треба вратити првостепеном органу на поновно одлучивање, односно да 

Етичка комисија Факултета треба да поступи у складу са чланом 5. став 2. 

Правилника о утврђивању неакадемског понашања у изради писаних радова, те да 

достави захтев проф. др Јасминке Хасанбеговић Наставно-научном већу 

Факултета ради именовања Стручне комисије. 

На основу наведеног, Одбор за професионалну етику једногласно је 

одлучио као у изреци овог решења. 

 

 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ 

 

                                                                                             Проф. др Вук Радовић 

 

 

 

 

 

 

 

 


