
З А П И С Н И К
 
са XI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 12. новембра 2007. године, са почетком у 18ºº часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1.       Саопштења
2.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног редовног професора за научну област Основи економије
б) једног ванредног професора за научну област Увод у право
в) једног ванредног професора за научну област Римско у право
г) једног доцента за пословноправну научну област (Трговинско и

Компанијско право)
д) једног асистента за научну област Основи економије – поновни избор
ђ) једног асистента за научну област Основи социологије и социологија

права
3.       Доношење Одлуке о признавању специјалистичког испита на Високим

европским студијама за усмени испит на мастер студијама права Европске
уније

4.       Утврђивање предлога о признавању дипломе мастера права Бојане
Чучковић

5.       Докторске дисертације
6.       Магистарске тезе
7.       Извештај о:

а) акредитацији Правног факултета у Београду
б) раду Општег семинара
в) раду Правне клинике Правног факултета у Београду

8.       Акт Службе за последипломске студије у вези са:
а) пријавом докторске дисертације
б) уписом на мастер студије са завршеним другим факултетом

9.       Молбе за убрзано студирање
10.   Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.
 

 
 Ад. 3.

 
О Д Л У К А

 
Специјалистички испит положен на специјалистичким академским студијама

права Европске уније, које Правни факултет Универзитета у Београду организује са
Европским универзитетским центром Универзитета у Нансију, признаје се за усмени
испит на дипломским академским мастер студијама права Европске уније. 
 
 
 Ад. 7.

 
а) Извештај о акредитацији Правног факултета у Београду



 
 О Д Л У К А

 
            Прихвата се извештај о раду Комисије за акредитацију Правног факултета у
Београду, са предлогом за увођење изборних група уместо смерова на основним
академским студијама права и за нову расподелу ЕСПБ бодова на основним и
дипломским академским студијама.    
 

 
б) Извештај о раду Општег семинара

 
О Д Л У К А

 
Прихвата се извештај о раду Општег семинара у периоду од октобра 2004. до

октобра 2007. године.
 
 

в) Извештај о раду Правне клинике Правног факултета у Београду
 

О Д Л У К А
 

Прихвата се извештај о раду Правне клинике Правног факултета у Београду.
 
 

 Ад. 8.
           
б) Акт Службе за последипломске студије у вези са уписом на мастер

студије са завршеним другим факултетом
 
 

О Д Л У К А
 

Члан 1.
Право уписа на дипломске академске студије - мастер у школској 2007/2008.

години, поред кандидата који су завршили правни факултет, имају и кандидати који су
завршили други сродни факултет, одговарајући појединим ужим научним областима –
модулима који се изучавају на Правном факултету у Београду, и то:

 
а) На Кривичноправни модул кандидати који су завршили Полицијску

академију;
 

б) На Правно-економски модул кандидати који су завршили Економски
факултет у Београду;

 
в) На Међународноправни модул кандидати који су завршили Факултет

политичких наука – међународне студије;
 
г) На Уставноправни под-модул кандидати који су завршили Факултет

политичких наука – дипломирани политиколог;
 
д) На Правно-историјски модул кандидати који су завршили

           
1.       Православни богословски факултет
2..  Филозофски факултет – одељење историја;



 
ђ) На Правнотеоријски модул кандидати који су завршили

           
1. Филозофски факултет – одељење социологија
2..Филозофски факултет – одељење филозофија
 

 
Члан 2.

O извршењу ове одлуке стараће се Декан Правног факултета Универзитета у
Београду.

 
 
            Седница је закључена у 20ºº часова.
 
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
 
Биљана Живановић
                                                    ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                       
   

            Професор др Мирко
Васиљевић

 


