
З А П И С Н И К
 
са IV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане
22. фебруара 2009. године, са почетком у 18ººчасова.

 
 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 доцента за Грађанскоправну ужу научну облас – предмет Грађанско право
– општи део и Стварно право;

б) једног асистента за ужу научну област Правна историја – предмет Римско
право;
            в) једног асистента за ужу научну област Правна историја – предмет Упоредна
правна традиција;
            г) једног асистента за ужу научну област Правна историја – предмет Национална
историја државе и права; 
            д) два сарадника у настави за Међународноправну ужу научну област  - предмет
Међународно јавно право

3.       Извештај проф. др Слободана Марковића поводом предлога за оглашавање ништавом
дипломе др Балше Кашћелана о академском називу магистра

4.       Давање сагласности за рад:
            а) Проф. др Слободану Марковићу на Академији уметности Универзитета "Браћа
Карић" у Београду;
            б) Проф. др Радмили Васић на Факултету политичких наука Универзитета у
Београду;
            в) Доц. др Бојану Милисављевићу на Високој хотелијерској школи у Београду

5.       Утврђивање предлога за одсуство Вука Цуцића
6. Предлог наставног плана докторских студија на Катедри за правно-економске науке
7.       Предлог проф. др Весне Бесаровић и доц. др Душана Поповића за наставак сарадње са

Европским универзитетским центром Универзитета Нанси 2 на мастер студијама из
области права Европске уније

8.       Предлог проф. др Драгице Вујадиновић за измену наставног плана мастер студија Master
in Europan Integration

9.       Предлог управника мастер студија о могућности уписа на мастер студије на Правном
факултету Универзитета у Београду

10.   Предлог за организовање курса за иновацију знања из области Рачуноводства за
правнике

11.   Доношење измењеног плана извођења наставе на Катедри за правну историју у школској
2009/2010. години

12.   Докторске дисертације
13.    Магистарске тезе

14. Доношење Одлуке о упису на докторске студије:
а) Филипа Владисављевића
б) Тиха Џакића
в) Жарка Урошевића
г) Тина Штуле Вукушића

15. Предлог Катедре за правно-економске науке о упису на мастер студије са завршеним
специјалистичким струковним студијама

16.  Признавање испита положених на другом факултету
17. Разно.



 
Наставно-научно веће донело je следећe важнијe одлукe.

 
Ад. 6.
 

Предлог наставног плана докторских студија на Катедри за правно-економске
науке

О Д Л У К A
 

            Прихвата се програм докторских студија Катедре за правно-економске науке, који
обухвата списак обавезних и факултативних предмета на докторским студијама из области јавних
финансија и финансијксог права и из области економске анализе права, микроекономије и
макроекономије.
 
Ад. 9.

 
            Предлог управника мастер студија о могућности уписа на мастер студије на
Правном факултету Универзитета у Београду

О Д Л У К A
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;
- 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. 
             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.
 

                                                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.
 
            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.

 
Члан 6.

Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге одлука Наставно-научног већа Правног
факултета у Београду од 12. новембра 2007. године

 
Ад. 10.
 
            Предлог за организовање курса за иновацију знања из области Рачуноводства за
правнике
 

О Д Л У К A
 

            Одобрава се организовање курса за иновацију знања Рачуноводство за правнике и
прихвата Програм курса.
 
Ад. 11.
 
                       Доношење измењеног плана извођења наставе на Катедри за правну
историју у школској 2009/2010. години
 

О Д Л У К A
 



            Прихвата се измењени план извођења наставе на Катедри за правну историју, тако
што ће вежбе из предмета Национална историја државе и права у школској 2009/ 2010. години
изводити:
           
            Мр Владимир Вулетић, асистент
            Сања Глигић, асистент-приправник
            Мр Душан Ракитић, асистент-приправник
            Нина Кршљанин, сарадник у настави
            Никола Селаковић, сарадник у настави.
 
 

Седница је закључена у 21 º.
           
 
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА
 Биљана Живановић Ступар
                                                             ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                              Професор др Мирко
Васиљевић
 

 


