
З А П И С Н И К
 
са IX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане
1. новембра 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 VIII седнице
2.       Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног асистента за ужу Радноправну научну област – предмет Радно и
социјално право (поновни избор)

б) једног асистента за ужу научну област Социологија права – предмет Основи
социологије и социологија права (поновни избор)
            в) једног сарадника у настави или асистента за Међународноприватну ужу научну
област – предмете Међународно приватно право и Арбитражно право

4. Давање сагласности за рад на другом факултету:
                  а) проф. др Слободану Марковићу
                  б) доц. др Војиславу Станимировићу
5. Захтев Угљеше Грушића за продужење одсуства
6.       Доношење Допуне Плана извођења наставе у школској 2010/2011. години
7.       Иницијатива Катедре за правну историју за доделу почасног доктората проф. др Герхарду

Тиру
8.       Предлог проф. др Александра Јакшића за оглашавање ништавом дипломе о стеченом

академском називу магистра др Балше Кашћелана
9.       Приговор у вези са Конкурсом Министарства науке за научне пројекте
10.   Докторске дисертације
11.   Магистарске тезе
12.   Доношење Одлуке о роковима за окончање магистарских и докторских студија
13.   Доношење Одлуке о допуни Одлуке о прецизирању услова за упис на дипломске

академске мастер студије
14.   Доношење Одлуке о:
                  а) упису на докторске студије
                 б) упису на мастер студије

            в) усвајању силабуса и утврђивању листе бодова за предмете на докторским
студијама

15.   Доношење Одлуке о организовању курса за иновацију знања "Приватни извршитељ"
16.   Давање сагласности за одржавање III међународне конференције Belgrade Arbitration

Conference и IV Belgrade Open Pre-Moot-а
17. Предлози за нострификацију диплома

18. Признавање испита положених на другим факултетима
19. Разно.

 
 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ад. 6.

 
О Д Л У К A

 



            1. Прихвата се предлог Катедре за грађанско право за допуну Плана извођења наставе у
школској 2010/2011. години, у делу који се односи на организовање наставе на мастер студијама,
а представља резултат усклађивања са Одлуком о изменама и допунама студијског програма
дипломских академских мастер студија, донетом на седници Наставно-научног већа од 13.
септембра 2010. године.
 
            2. Прихвата се предлог Катедре за правно-економске науке да се предмет Економска
политика, који је омашком укључен у програм основних студија, укључи у програм мастер
академских студија, и то у X семестар, при чему ће наставу изводити проф. др Емилија Вукадин.
 
            3. Прихвата се предлог Катедре за међународно право и међународне односе да проф. др
Бранко Ракић и доц. др Ивана Крстић изводе наставу и испите из предмета Правна заштита
животиња, на Међународноправном модулу мастер студија. Настава се изводи у летњем
семестру школске 2010/2011. године. 
 
Ад. 7.

О Д Л У К A
 
            Правни факултет Универзитета у Београду покреће иницијативу за доделу почасног
доктората Универзитета у Београду проф. др Герхарду Тиру (Gerhard Thür), Управнику
Одељења за античке студије Аустријске академије наука у Бечу (Kommission für Antike
Rechtsgeschichte, Österreichische Akademie der Wissenschaften).

О б р а з л о ж е њ е
 

Герхард Тир је рођен 1941. године у Салцбургу, завршио је Правни факултет
Универзитета у Бечу, а потом отишао на последипломске студије на Универзитет у Фрајбургу, где
је докторирао као ученик, а касније и наследник легендарног немачког професора Ханса Јулијуса
Волфа (Hans Julius Wolff). Најпре је стекао звање асистента, па доцента на Правном факултету
Универзитета у Бечу, а брзо је израстао у једног од најјпрестижнијих савремених европских и
светских правних историчара, цивилиста, романиста, правних папиролога и епиграфичара.
Постао је вишегодишњи професор грађанског права, римског права и правне историје Правног
факултета Универзитета у Минхену, а потом и Правног факултета Универзитета у Грацу, декан
Правног факултета у Минхену, вишегодишњи директор чувеног Leopold Wenger Institut-a у
Минхену, ко-уредник водећег европског правног часописа Zeitschrift der Savigny-Stiftung и још
неколико угледних научних едиција (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken
Rechtsgeschichte, Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte, итд.),
гостујући је професор великог броја најпрестижнијих универзитета широм Европе и у Америци
(Принстон, Бостон,  Харвард, Остин у Тексасу, Универзитета Браун, итд.), почасни доктор
Универзитета у Атини, председник већег броја важних међународних стручних институција и
форума, итд. Под његовим  руковођењем у току је издавање једне од најзначајнијих збирки
египатских папируса који се чувају у Националној библиотеци у Бечу под називом „Papyrologica
Vindobonensia“, а у припреми је и „Corpus Papyrororum Raineri“, као заједничко издање Аустријске
академије наука и Аустријске националне библиотеке.

 
Један је од твораца и деценијама је водећа личност Међународног конгреса Symposion о

античким правима, који се сваке треће године одржава широм света почев од седамдесетих
година прошлог века, а на његову иницијативу је настала и годишња конференција младих
правних историчара Sommerseminar, која је сада већ израсла у корисну европску академску
мрежу. Њу је створио са циљем да пружи прилику младим научним ствараоцима да своје прве
радове представе међународној научној јавности, а на том скупу су од првог сусрета узимале
видно учешће и бројне младе колеге са нашег Факултета. Осим тога, 2003. године  је почаствовао
Правни факултет Универзитета у Београду да буде домаћин једног таквог међународног скупа.



 
Већ више од двадесет година проф. др Герхард Тир одржава чврсте и непрекинуте везе

са нашим Факултетом. Први пут је један свој рад у часопису Анали објавио још 1988. године у
преводу пок. проф. др Јелене Даниловић („Смртна казна за убиство у античкој Атини“), а прво
своје предавања на нашем Факултету је одржао годину дана пре тога. До данас је више од десет
пута гостовао на Правном факултету у Београду са својим предавањима. Током година санкција и
бомбардовања, наставио је да долази, држи предавања и интензивно брине о очувању контаката
између наших институција, о нашем научном подмлатку, а поготово о очувању континуитета
фонда периодике у нашој Библиотеци. У време када је због санкција увоз стручне литературе био
забрањен, снабдевао је наш Факултет најважнијим библиографским јединицама и уредно, упркос
забрани, слао или лично доносио кључне часописе и најважније књиге у нашу Библиотеку.

 
Промовисао је и популарисао по европским универзитетима и на Харварду специфични

метод подучавања студената правној историји кроз симулацију суђења у античкој Атини, који је
развијен на Правном факултету у Београду. Он се и данас примењује на више факултета у
иностранству под називом Belgrade teaching method који му је он наденуо, а о том методу је писао
и афирмативне стручне текстове, указујући на ово достигнуће нашег Факултета. Као искусни
уредник водећих светских часописа, прихватио је место члана Међународног уредништва
часописа Анали Правног факултета у Београду и тиме допринео његовом угледу, а у
међународном броју тог часописа за 2010. годину први пут у светској литератури биће објављен
на енглеском језику његов текст о новопронађеном Хиперидовом фрагменту из IV века пре н.е.,
што ће несумњиво повећати читаност Анала у међународним оквирима. О овој теми је говорио на
Правном факултету у Београду 4. јула 2010. године, дошавши у Београд само на један дан, како
би упознао српску научну јавност са тим  новим фрагментом једног Хиперидовог и његовом
значају за разумевање установе старатељства. Његови доласци годинама окупљају на Правном
факултету у Београду и велики број колега са других факултета Универзитета у Београду и
научних института, што је био случај и овог пута, мада је већ започела сезона годишњих одмора.

 
Велики број наших студената добио је стипендије на основним и последипломским

студијама у Аустрији и Немачкој захваљујући његовим препорукама, а више од две деценије
пружао је помоћ српским, нарочито млађим колегама,  асистентима, у набављању литературе и
остваривању неопходних контаката са другим иностраним професорима. Проф. Тир исказује
несебичну помоћ при објављивању радова наших аутора у најпрестижнијим светским часописима
у којима је уредник, поготово у Zeitschrift der Savigny-Stiftung, у коме су само у 2010. години нашли
места чланци двоје српских писаца, што је од нарочите важности за наше младе научнике.

 
Из тих, али и многих других непобројаних разлога, сматрамо да проф. др Герхард Тир,

својим изузетним научним доприносом, али и доказаним несебичним пријатељством према
Србији, српској академској заједници и нарочито Правном факултету Универзитета у Београду,
заслужује да поред звања почасног доктора Универзитета у Атини, носи и звање почасног доктора
Универзитета у Београду.

 
Имајући све ово у виду, Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у

Београду је са задовољством учинило поменути предлог и моли Универзитет у Београду да
спроведе процедуру за додељивање почасног доктората проф. др Герхарду Тиру.
                                     
 Ад. 12.
 

О Д Л У К A
 

Члан 1.
            Студенти магистарских студија који су до ступања на снагу Закона о изменама и допунама
Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 44/10) положили усмени магистарски испит,
могу да одбране магистарски рад, најкасније до 30. септембра 2014. године.



            Студенти из става 1. овог члана  који су пријавили или ће пријавити магистарски рад,
дужни су да исти предају ради формирања комисије за преглед и оцену, најкасније до 30.
септембра 2013. године.

 
Члан 2.

            Кандидати који су до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о високом
образовању пријавили докторску дисертацију, имају право да стекну научни степен доктора наука,
најкасније до 30. септембра 2016. године.
           

Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука  према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона, могу пријавити докторску дисертацију и стећи научни степен
доктора наука, најкасније до 30. септембра 2016.  године.
           

Лица из става 1. и 2. овог члана дужна су да предају докторску дисертацију ради
формирања комисије за преглед и оцену, најкасније до 30. септембра 2015. године.
 
Ад. 13.

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

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 
 
Члан 1.

Мастер академске 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.
Мастер академске студије могу уписати и дипломирани студенти других сродних

факултета друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија.
 
На одговарајући мастер модул мастер академских студија, може се уписати лице које је

дипломирало на другом сродном факултету, и 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;
- 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 мастер академских 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 мастер академских 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 предмета 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.

Мастер академске студије може уписати лице које је завршило приватни правни факултет,
ако се наставни планови и програми подударају са планом и програмом Правног факултета.

 
Мастер академске 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 мастер академске студије пријави већи број
кандидата од броја који се прима, Факултет може организовати пријемни испит, ради рангирања
кандидата.

 

Ад. 14.
           

            в) Доношење Одлуке о усвајању силабуса и утврђивању листе бодова за предмете
на докторским студијама
 

О Д Л У К A
 

Усваја се програм докторских студија (силабуси) за следеће предмете Катедре за
правно-економске науке, и то:



 
1. Економска анализа права;
2. Микроекономска теорија I;
3. Макроекономија; 
4. Микроекономска теорија II;
5. Економика европских интеграција;
6. Економска анализа конкуренције.

 
Силабуси за предмете Микроекономска теорија I Микроекономска теорија II и Економика

европских интеграција усвојени су на седници Већа од 13. септембра 2010. године, али их је
Катедра, ради прегледности, поново приложила као део комплетне документације.
 

О Д Л У К A
 
Утврђује се листа бодова за предмете на докторским студијама, и то за научне области:
 
I Јавне финансије и финансијско право

 
1)       прва година

а) Методи научно-истраживачког рада – 5 бодова
б) Обавезни предмети:

                  Јавне финансије – 17 бодова
                  Пореско право – 20 бодова
                  Порески систем Републике Србије – 18 бодова
 
2) друга година
а) Изборни предмети – сваки по 10 бодова

Пореско право Европске уније
Сукоб закона у међународном пореском праву

б) семинарски рад – 10 бодова
в) објављени чланак са ментором као рецензентом – 20 бодова
г) пројекат докторске дисертације – 10 бодова
 
2)       трећа година – докторска дисертација – 60 бодова
 
II Економска анализа права, микроекономија и макроекономија
 
1)       прва година
а) Методи научно-истраживачког рада – 5 бодова
б) Обавезни предмети:
                  Економска анализа права – 20 бодова
                  Микроекономска теорија I – 17 бодова
                  Макроекономија – 18 бодова

 
2)       друга година
а) Изборни предмети – сваки по 10 бодова

Економика европских интеграција
Микроекономска теорија II
Економска анализа конкуренције

б) семинарски рад – 10 бодова
в)  објављени чланак са ментором као рецензентом – 20 бодова
г)   пројекат докторске дисертације – 10 бодова

 
3)       трећа година – докторска дисертација – 60 бодова



 
 Ад. 15.

О Д Л У К A
 

             Одобрава се организовање и усваја програм студија за иновацију знања "Приватни
извршитељ" на  Правном факултету Универзитета у Београду.
 
Ад. 16.

О Д Л У К У
             Одобрава се организовање
 
             III међународне конференције Belgrade Arbitration Conference, 8. априла 2011. године,
као и подношење захтева за суфинансирање овог научног скупа Министарству науке и
технолошког развоја Републике Србије; и
                                                           
            IV Belgrade Open Pre-Moot-a, међународног студентског такмичења из области
међународног привредног и арбитражног права, 9-10. априла 2011. године, на  Правном
факултету Универзитета у Београду.
 

 
Седница је закључена у 21³º сат.
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