
  З А П И С Н И К
 
са X седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 6.
децембра 2010. године, са почетком у 19³ºчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са IX седнице
2.       Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за Уставноправну ужу научну област – предмет Уставно право ;
б) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмете Трговинско

право и Саобраћајно право (поновни избор);
в) једног сарадника у настави за Уставноправну ужу научну област – предмет Уставно

право
4. Доношење Наставног плана основних академских и мастер академских студија
5. Допуна Плана извођења наставе у школској 2010/2011. години - Катедра за теорију, социологију

и филозофију права
6.       Давање сагласности за рад:

                    а) проф. др Саши Бовану - Филозофски факултет Универзитета у Приштини;
                    б) доц. др Бојану Милисављевићу - Висока хотелијерска школа у Београду;

в) доц. др Милошу Живковићу - Грађевински факултет Универзитета у Београду;
г) Катарини Доловић - Грађевински факултет Универзитета у Београду

7. Утврђивање Предлога за одсуство мр Светиславе Булајић
8.       Докторске дисертације
9.       Магистарске тезе
10.   Предлагање петог члана Већа научних области правно-економских наука
11.   Одређивање новог члана Комисије за давање мишљења о предлогу за оглашавање ништавом

дипломе др Балше Кашћелана о стеченом академском називу магистра наука
12.   Информација о ставу шефа Катедре, односно Катедре за јавно право у вези са наставним

планом
13.   Извештај Радне групе о упису на мастер студије кандидата који нису завршили Правни

факултет Универзитета у Београду
14.   Доношење Одлуке о упису на мастер студије кандидата који су завршили државни факултет

друштвених наука 
15. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер академске студије
16. Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије кандидата који су завршили

специјалистичке студије или студије за иновацију знања
17.   Учешће на конкурсу Министарства за науку и технолошки развој за финансирање

међународних научних скупова
18.    Давање сагласности за рад Правне клинике за сузбијање трговине људима
19.   Доношење Одлуке о организовању курса за иновацију знања "Руководилац службе јавних

набавки (менаџер јавних набавки)"
20.   Доношење Одлуке о упису на докторске студије:
                  а) Жарка Урошевића;
                  б) Вање Петровић;
                  в) Тамаре Добрић
21.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија

22. Признавање испита на:
а) основним студијама
б) мастер студијама



23. Разно.
 

Наставно-научно веће донело je следећe важнијe одлукe.
 
Ад. 4.

 Веће је утврдило            
 

ПРЕДЛОГ

НАСТАВНОГ ПЛАНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Предмет Семестар ЕСПБ
Часова

недељно
        

I ГОДИНА
1. Увод у право 1 12 6
2. Римско приватно право 1 10 5
3. Упоредна правна традиција 1 8 4
4. Уставно право 2 11 7
5. Српска правна историја 2 7 3
6. Основи социологије права 2 6 4
7. Увод у право европских интеграција 2 6 3

II ГОДИНА
8. Грађанско право-општи део и Стварно право 3 12 7
9. Породично право 3 8 3
10. Основи економије 3 10 4
11. Кривично право 4 12 7
12. Наследно право 4 8 3

13.

Страни језик правне струке-енглески 4

6

4
Страни језик правне струке-француски 4 4
Страни језик правне струке-немачки 4 4
Страни језик правне струке-руски 4 4

14.

Правосудно-управна наставна група    
Криминологија 4 4 2
Пословно правна наставна група    
Економско право 4 4 2
Међународно правна наставна група    
Дипломатско и конзуларно право 4 4 2
Теоријско-правна наставна група    
Црквено право 4 4 2

III ГОДИНА
15. Кривично процесно право 5 9 5
16. Право интелектуалне својине 5 7 3
17. Облигационо право 5 11 7
18. Међународно јавно право 6 9 5
19. Компанијско право 6 8 5
20. Управно право 6 8 5

Предмети наставне групе
21.
22.

Правосудно-управна наставна група    
Криминалистика 5 3 2
Управно процесно право 6 3 2



Пословно правна наставна група    
Ekoномска политика 5 3 2
Право конкуренције 6 3 2
Међународно правна наставна група    
Међународно кривично право 5 3 2
Људска права 6 3 2
Теоријско-правна наставна група    
Политички систем 5 3 2
Право и правда 6 3 2

     
Изборни предмети

 
23.

Аутономно право 6

2

2
Реторика 6 2
Парламентарно право 6 2
Стечајно право 6 2
Право урбанизма 6 2
Задружно право и право недобитних организација 6 2
Посебно управно право 6 2
Међународно хуманитарно право 6 2
Мањинска права 6 2
Право интернета 6 2
Малолетничко кривично право 6 2
Право извршења кривичних санкција 6 2
Организовани криминалитет 6 2
Политика сузбијања криминалитета 6 2
Право локалне самоуправе 6 2
Еколошко право 6 2

 Правна етика 6  2
 Родно право 6  2

IV ГОДИНА
24. Трговинско право 7 9 5
25. Радно право 7 8 4
26. Пореско право 7 8 4
27. Грађанско процесно право 8 10 6
28. Meђународно приватно право 8 10 5

Предмети наставне групе

29.-30.

Правосудно-управна наставна група    
Kaзнена одговорност правних лица и прекршајно
право 7 3 2
Правна медицина 8 3 2
Пословно правна наставна група    
Право осигурања 7 3 2
Међународно трговинско право 8 3 2
Међународно правна наставна група    
Међународно радно право 7 3 2
Арбитражно право 8 3 2
Теоријско-правна наставна група    
Увод у филозофију права 7 3 2
Политичке и правне теорије 8 3 2

Изборни предмети
31. Правосудно организационо право 8 2 2

Економска анализа права 8 2
Банкарско право 8 2
Берзанско право 8 2
Нотарско право 8 2
Медицинско право 8 2



Судска прихологија 8 2
Право медија 8 2
Уговорно потрошачко право 8 2
Међународно правосуђе 8 2
Међународни односи 8 2
Спортско право 8 2
Социјално право 8 2
Право телекомуникација 8 2

     
Вештине

32.***

Правна клиника 7

2

2
Номотехника и писање правних аката (алт. Писање
правних аката) 7 2
Студије случаја и симулација суђења 8 2
Правна информатика 8 2

Пракса

33. ## Пракса у правосуђу и управи 8 3  
Пракса у привреди 8  

*** Студент се опредељује у сваком семестру за једну од вештина
## Студент је дужан да обави праксу до краја осмог семестра
 

Стандарди за испитни материјал  
     

 
1. Предмети од 11 - 12 бодова до 600 страна испитне грађе + 10%
информативне грађе  

 
2.* Предмети од 8 - 10 бодова до 450 страна испитне грађе + 10%
информативне грађе  

 
3. Предмети од 6 - 7 бодова до 300 страна испитне грађе + 10%
информативне грађе  

 
4. Предмети са 3 - 4 бода до 200 страна испитне грађе + 10%
информативне грађе  

 
5. Предмети од 2 бода до 150 страна + 10%
информативне грађе    

     

 

2* Предмети: Основи социологије права, Римско приватно право, Основи
економије, Породично право и Наследно право до 350 страна испитне
грађе + 10% информативне грађе (прва три предмета нису позитивно
правне дисциплине, а Породично и Наследно право на многим
факултетима се изучавају као један предмет, па је њима незнатно смањен
број страна у односу на позитивно правне предмете са истим бројем
бодова)  

   
 

           
ПРЕДЛОГ

НАСТАВНОГ ПЛАНА  МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 

Предмет Обавезни Изборни ЕСПБ
 

    
1.  Грађанско-правни модул    
    
а) Имовинско-правни под-модул I    
    
1. Облигационо право – Пуноважност уговора О  20
2. Јавнобележничко право  и 10
3. Земљишнокњижно право  и 10
4. Завршни рад О  20
    



б) Имовинско-правни под-модул II    
    
1. Облигационо право – Уговорна одговорност за
штету

О  20

2. Стварноправно обезбеђење потраживања  и 10
3. Извршни поступак (Право извршног поступка)  и 10
4. Завршни рад О  20
    
в) Наследно-правни под-модул    
    
1. Правни послови грађанског права О  20
2. Посебни именовани уговори и наследноправни
уговори

 и 10

3. Оставински поступак и упућивање на парницу  и 10
4. Завршни рад О  20
    
г) Под-модул права детета    
    
1. Нови реформисани институти породичног права О  20
2. Медијација  и 10
3. Насиље у породици  и 10
4. Завршни рад О  20
    
2.  Пословно-правни модул    
    
1. Компанијско право О  20
2. Пореско право  и 10
3. Стечајно право  и 10
4. Берзанско право  и 10
5. Право интелектуалне својине  и 10
6. Завршни рад О  20
    
3.  Трговинско-правни модул    
    
1. Трговинскоправни послови О  20
2. Алтернативно решавање трговинских спорова(
Трговински АДР)

 и 10

3. Међународна продаја робе  и 10
4. Саобраћајно право  и 10
5. Право осигурања  и 10
6. Завршни рад О  20
    
4.  Кривично-правни модул    
    
1. Кривично право (материјално и процесно) О  20
2. Међународно кривично право  и 10
3. Криминологија са правом извршења кривичних
санкција

 и 10

4. Криминалистика  и 10
5. Завршни рад О  20
    
5.  Правно-историјски модул    
    
а) Романистички под-модул     
    
1. Развој основних институција римског права О  20
2. Упоредна правна традиција  и 10
3. Методе и технике правноисторијског истраживања  и 10
4. Римско законодавство  и 10
5. Историја српског права  и 10
6. Својина у римском праву  и 10



7. Контракт у римском праву  и 10
8. Завршни рад О  20
    
б) Компаративно-историјски под-модул    
    
1. Упоредна правна традиција О  20
2. Правна антропологија  и 10
3. Оријентална правна традиција  и 10
4. Античко грчко право  и 10
5. Методе и технике правноисторијског истраживања  и 10
6. Институције римског права  и 10
7. Историја српског права  и 10
8. Западна правна традиција  и 10
7. Контракт у римском праву  и 10
9. Завршни рад О  20
    
в) Државно-историјски под-модул    
    
1. Историја српског права О  20
2. Душаново законодавство  и 10
3. Држава Првог српског устанка  и 10
4. Уставна историја Србије 1869-1914. године  и 10
5. Методе и технике правноисторијског истраживања  и 10
6. Институције римског права  и 10
7. Упредна правна традиција  и 10
8. Канонско право  и 10
9. Завршни рад О  20
    
6.  Међународно-правни модул    
    
1. Међународно јавно право О  20
2. Право европских интеграција  и 10
3. Људска права  и 10
4. Дипломатско и конзуларно право  и 10
5. Међународно хуманитарно право  и 10
6. Међународно правосуђе са посебним освртом на
Европски суд за људска права

 и 10

7. Правна заштита животиња  и 10
8. Завршни рад О  20
    
7.  Јавно-правни модул    
    
а) Под-модул радно право и социјално право    
    
1. Радно и социјално право О  20
2. Међународно радно право  и 10
3. Решавање колективних радних спорова  и 10
4. Службеничко право и службеничка етика  и 10
5. Правна природа економских и социјалних права  и 10
6. Извори радног права  и 10
7. Завршни рад О  20
    
    
б) Уставно-правни под-модул    
    
1. Уставно право О  20
2. Управно право  и 10
3. Право одбране  и 10
4. Политички систем  и 10
5. Људска права  и 10
6. Парламентарно право  и 10



7. Право локалне самоуправе  и 10
8. Судска контрола уставности  и 10
9. Теорија федерализма  и 10
7. Завршни рад О  20
    
в) Управно-правни под-модул    
    
1. Управно право О  20
2. Управа и регулаторна реформа  и 10
3. Управно право Европске уније  и 10
4. Акти управе и управне процедуре  и 10
5. Европски омбудсман и лоша управа  и 10
6. Завршни рад О  20
    
8.  Правно-економски модул    
    
1. Јавне финансије и Пореско право О  20
2. Економско право  и 10
3. Економска политика  и 10
4. Економска анализа права  и 10
5. Право конкуренције  и 10
5. Рачуноводство за правнике  и 10
7. Завршни рад О  20
    
9. Правно-теоријски модул    
    
а) Теоријско-правни подмодул    
    
1. Теорија државе и права О  20
2. Холизам и право  и 10
3. Морал и право  и 10
4. Теорија људских права  и 10
5. Теорије о субјективним правима  и 10
6. Завршни рад О  20
    
б) Социолошко-правни подмодул    
    
1. Социологија права О  20
2. Правна култура  и 10
3. Политичке теорије  и 10
4. Социолошки метод у примени права  и 10
5. Завршни рад О  20
    
в) Филозофско-правни подмодул    
    
1. Основни проблеми филозофије права О  20
2. Правна херменеутика  и 10
3. Правно расуђивање (hard cases)  и 10
4. Српска филозофија права  и 10
5. Завршни рад О  20
    
Напомена: Студент може да изабере изборни
предмет са било ког под-модула у оквиру Правно-
теоријског модула

   

    
    
    
Напомена: Студент је обавезан да слуша и полаже испит из једног обавезног
предмета и два изборна предмета.

 

 



 
Ад. 5.
 

О Д Л У К А
 

            Прихвата се предлог Катедре за теорију, социологију и филозофију права за допуну Плана
извођена наставе у школској 2010/2011. години, тако да наставу на предметима који се изучавају у
оквиру Пословно-правног и Управно-судског модула на академским мастер студијама, изводе следећи
наставници:
 
Пословно-правни модул:

1. Филозофија права – проф. др Данило Баста и проф. др Јасминка Хасанбеговић (летњи
семестар);

2. Методологија права – проф. др Драган Митровић, проф. др Радмила Васић, проф. др Јасминка
Хасанбеговић и проф. др Миодраг Јовановић (летњи семестар);

 
Управно-судски модул:

1. Велики савремени правни системи – проф. др Јасминка Хасанбеговић (зимски семестар);
2. Филозофија права – проф. др Данило Баста и проф. др Јасминка Хасанбеговић (летњи

семестар);
3. Методологија права – проф. др Драган Митровић, проф. др Радмила Васић, проф. др Јасминка

Хасанбеговић и проф. др Миодраг Јовановић (летњи семестар).
 

 
О Д Л У К А

 
            Испит из предмета Увод у право за кандидате који конкуришу за упис на мастер академске
студије – Мастер европских интеграција, а студије су завршили у другим земљама, изводи проф. др
Миодраг Јовановић, на енглеском језику.
           

Уџбеник за припрему испита на енглеском језику је Denise Meyerson, Understanding
Jurisprudens, Routledge, 2007.
 
            Домаћи студенти полажу испит из предмета Увод у право према сопственом избору неког од
уџбеника по којима се овај предмет испитује на Правном факултету у Београду. 
 
 Ад. 10.
 

Веће је утврдило предлог да за петог представника у  Већу научних области правно-
економских наука при Универзитету у Београду предложи др Слободана Марковића, редовног
професора Правног факултета Универзитета у Београду.

 
Ад. 13.
 

 О Д Л У К А
О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду
 
Члан 1.

Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду могу уписати лица
која су завршила Правни факултет Универзитета "Унион" у Београду и Правни факултет "Слобомир П
Универзитета", под условом да претходно положе одговарајући број испита, који ће бити одређен



после увида у додатак дипломи за сваког поједног кандидата, у зависности од тога на који се модул
мастер студија уписују.
           

Члан 2.
На мастер академске студије Правног факултета Универзитета у Београду не могу се уписати

лица која су завршила следеће правне или сродне факултете:
 
- Привредна академија Нови Сад (Правни факултет за привреду и правосуђе, Факултет за

менаџмент);
- Универзитет "Сингидунум" у Београду (Пословни факултет и Факултет за европске правно-

политичке студије Нови Сад – Сремска Каменица);
- Универзитет "Мегатренд" у Београду (Факултет за пословне студије и Факултет за менаџмент

Одељења у Зајечару);
- Алфа Универзитет у Београду (Факултет за економију и политичке науке);
- Универзитет Синергија Бијељина (Правни факултет);
- Правни факултет Интернационалног Универзитета у Новом Пазару, као и Одељења у

Панчеву.
 
Дипломирани студенти факултета наведених у ставу 1. овог члана, не могу се уписати на

мастер академске студије Правног факултета у Београду, с обзиром да се наставни планови и
програми не подударају у довољној мери, ни по садржини, ни по обиму, са наставним планом и
програмом Правног факултета у Београду, а садржина и обим уџбеника за поједине предмете нису
довољно комплементарни.

 
Члан 3.

Кандидати сродних факултета друштвено-хуманистичких наука који имају проходност за упис
на мастер студије Правног факултета Универзитета у Београду, уписују се у складу са Одлуком
Наставно-научног већа Правног факултета у Београду о прецизирању услова за упис на мастер
академске студије, донетом 1. новембра 2010. године. 

Члан 4.
Предност при упису на мастер студије Правног факултета у Београду имају кандидати који су

завршили правни или сродни факултет у трајању од четири године, односно који су остварили 240
ЕСПБ бодова, као и кандидати са универзитета који заузимају више место на Шангајској листи
светских универзитета.

 
Члан 5.

Предност приликом утврђивања листе кандидата који конкуришу за упис на мастер академске
студије – Мастер европских интеграција, имају кандидати који су студије завршили у другим
земаљама.

 
Ад. 15.
 

О Д Л У К А
О ПРЕЦИЗИРАЊУ УСЛОВА ЗА УПИС НА

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ
 
Члан 1.

Дипломске академске мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, могу
уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, по
наставном плану и програму пре ступања на снагу  Закона о високом образовању ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 76/2005), као и кандидати који су стекли 240 ЕСП бодова по Закону о високом
образовању и одговарајуће стручно звање, у складу са Правилником о листи стручних и академских
звања.

Без додатних услова, на студије се може уписати:



            а) лице које је стекло диплому дипломирани правник на правном факултету чији је оснивач
Република Србија;
            б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;

в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну
нострификацију.

 
Члан 2.

Дипломске академске мастер студије могу уписати и дипломирани студенти других сродних
факултета друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија.

На одговарајући мастер модул дипломских академских мастер студија, може се уписати лице
које је дипломирало на другом сродном факултету, то:

 
Лице које је завршило:
- Факултет политичких наука – Смер за међународне односе, може се уписати на

Међународноправни модул;
- Факултет политичких наука – Политиколошки смер, може се уписати на Уставноправни под-

модул;
- Факултет политичких наука  -  Одељење за социјалну политику и социјални рад, може се

уписати на Под-модул радно и социјално право;
- Филозофски факултет – Група за социологију и Група за филозофију, може се уписати на

Правно-теоријски модул;
- Филозофски факултет – Група за историју, може се уписати на Правноисторијски модул;
- Криминалистичко–полицијску академију, може се уписати на Кривични модул,
- Факултет безбедности (Смер безбедности) и Факултет за специјалну едукацију и

рехабилитацију, може се уписати на Кривични модул, после полагања два испита која одреди Катедра
за кривично право;

- Православни богословски факултет у Београду, може се уписати на Правноисторијски модул;
- Економски факултет, може се уписати на Правно-економски модул.

             
Оцену подударности планова и програма даје одговарајућа катедра Факултета на чији модул

кандидат жели да се упише.
 

Члан 3.
На неодговарајући модул дипломских академских мастер студија, може се уписати лице које је

дипломирало на другом факултету друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија,
ако (пре уписа) положи испите из предмета: Увод у право, Уставно право, Грађанско право - општи део
и Стварно право, Кривично право, Управно право и Облигационо право – општи део.
           

Одговарајућа катедра Факултета може одредити полагање још једног допунског (основног
предмета) испита са мастер модула, на који се кандидат уписује.

 
На Правно-економски модул дипломских академских мастер студија може се уписати лице које

је дипломирало на другом факултету друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач држава, а чији се
планови и програми не подударају са плановима и програмима Катедре за правно-економске науке,
ако пре уписа положи предмете које одреди Катедра за правно-економске науке.

 
Катедра за правно-економске науке може одредити полагање још једног допунског (основног

предмета) испита са Правно-економског модула.
 

Члан 4.
Дипломске академске мастер студије може уписати лице које је завршило приватни правни

факултет, ако се наставни планови и програми подударају са планом и програмом Правног факултета.
 



Дипломске академске мастер студије може уписати лице које је завршило приватни економски
факултет или други приватни факултет друштвено-хуманистичких наука чији се наставни планови и
програми подударају са плановима и програмима предмета Катедре за правно-економске науке.
 
            Оцену подударности планова и програма даје одговарајућа катедра Факултета на чији модул
кандидат жели да се упише, са могућношћу признавања положених испита са факултета на којем је
дипломирао.

 
Члан 5.

У случају да се на конкурс за упис на дипломске академске мастер студије пријави већи број
кандидата од броја који се прима, Факултет може организовати пријемни испит, ради рангирања
кандидата.

 
 Ад. 17.

 
О Д Л У К А

 
             Одобрава се организовање следећих научних скупова на Правном факултету у Београду, и то:

 
 - међународне конференције "Савремени токови развоја компанијског права", која ће се

одржати 29. и 30. септембра 2011. године, као и подношење захтева за суфинансирање овог научног
скупа Министарству науке и технолошког развоја Републике Србије; и
           

- научног скупа "Уговори о грађењу у савременој међународној пракси", 11.фебруара 2011.
године.     
 
            У вези са научним скуповима, председник Већа је упозорио чланове Већа да убудуће неће
моћи да буду прихваћене појединачне иницијативе за одржавање научних скупова, већ само оне које
буду учињене заједно са катедрама и Већем.
 
Ад. 18.
 

О Д Л У К А
 

            Даје се сагласност за рад Правне клинике за сузбијање трговине људима.
 
Ад. 19.
 
                                                            О Д Л У К А

 
Одобрава се организовање и усваја програм студија за иновацију знања "Руководилац

службе јавних набавки (менаџер јавних набавки)" на Правном факултету Универзитета у Београду.
 
 
 

Седница је закључена у 21ºº сат.
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