
З А П И С Н И К
 
са XXIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 23. фебруара 2009. године, са почетком у 20ººчасова.

 
 Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XXII седнице
2.       Саопштења 
3.       Утврђивање Предлога измена и допуна Статута Факултета
4.       Разматрање Правилника о финансирању научног и стручног усавршавања и набавке

стручне литературе
5.       Утврђивање Предлога броја студената за упис у школској 2009/2010. години
6.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног доцента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Наследно
право;
            б) једног доцента за Уставноправну ужу научну област – предмет Уставно право;
            в) једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – Енглески;
            г) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмет Међународно
привредно право (поновни избор);
            д) једног сарадника у настави за ужу научну област Кривично право -  предмет
Кривично право;
            ђ) једног сарадника у настави за ужу научну област Кривично право - предмет
Кривично процесно право;
            е) једног сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Облигационо право
7. Давање сагласности за рад:

а) проф. др Зорану Стојановићу – Департман за право Државног универзитета у
Новом Пазару;

б) проф. др Бранку Лубарди – Економски факултет Универзитета у Београду;
в) проф. др Радмили Васић - Факултет политичких наука Универзитета у Београду;
г) проф. др Слободану Панову – Факултет политичких наука Универзитета у

Београду
д) проф. др Милану Шкулићу – Медицински факултет Универзитета у Новом Саду;

8. Утврђивање предлога за одсуство мр Милоша Живковића
9. Предлог Катедре за грађанско право за ангажовање једног наставника за извођење наставе

на предмету Грађанско процесно право у школској 2008/2009. години
10. Предлог Катедре за јавно право за организовање наставе из предмета Еколошко право
11. Предлог Катедре за грађанско право за организовање провере знања страних језика

кандидата за избор у сарадничка звања
12. Предлог измена наставног плана и програма предмета "Банкарско и берзанско пословање"

13.   Организовање и извођење заједничке наставе на магистарским студијама Правног
факултета у Бањој Луци

14.   Давање сагласности за органозовање семинара "Законодавни поступак и казнено
законодавство"

15.   Докторске дисертације
16.   Магистарске тезе
17.   Доношење Одлуке о признавању испита кандидатима:

            а) са завршеним правним факултетом и струковним специјалистичким студијама
"Тероризам, организовани криминалитет и корупција";



б) са завршеним правним факултетом и специјалистичким студијама " Правни
аспекти корпоративног управљања";

в) са завршеним правним факултетом и специјалистичким студијама "Акционарска
друштва, берзе и акције (АБА)";  

г) са завршеним правним факултетом и специјалистичким студијама "Нотар –
јавни бележник"

18. Одређивање допунских испита за упис Жарка Симовића на докторске студије
19. Доношење Одлуке о признавању испита:
                  а) на дипломским академским мастер студијама

б) на основним академским студијама
20.Разно.
 
Наставно-научно веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ад. 3.

 
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА

С Т А Т У Т А 
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 

Члан 1.
Члан 43. мења се и гласи:
 
Научно-истраживачку организациону јединицу чине:
1)       Институт за правне и друштвене науке;
2)       Библиотека;
3)       Центар за издаваштво и информисање;
4)       Рачунско-информациони центар.
 
 
2.в Центар за издаваштво и информисање

 
Послови и управљање

Члан 2.
Члан 49. мења се и гласи:
 
(1)  Центар за издаваштво и информисање (у даљем тексту: Центар) је научно-

истраживачка организациона јединица Факултета која организује издавање и
објављивање књига, уџбеника, монографија, студија, чланака, скрипти и других
научних и стручних радова.

(2)   Центар дистрибуира и продаје публикације у књижари Факултета и посредством
књижарске мреже.

(3)   Центар шири интересовање за публикације Факултета путем медија, сајмова и на
други начин.

(4)   Центар организује и развија контакте са средствима јавног информисања.
(5)  Центар издаје и часопис Анали Правног факултета у Београду.
(6)  Центром управља Издавачки одбор, кога именује Декан на три године.
(7)  Издавачки одбор састоји се од по једног наставника или сарадника са сваке катедре.
(8)  Издавачки одбор утврђује програм издавачке делатности и опште услове под којима

се објављују књиге и друге публикације.



(9)  Извршавање задатака, послова и организација Центра за издаваштво и информисање
поверава се управнику.

(10)         Управника Центра именује декан из реда стално запослених наставника на
период од три године, уз могућност поновног избора.

(11)          Центар подноси редовни извештај о раду Декану најмање једном годишње, а
поред тога и ванредни извештај, на захтев Декана.

(12)          Организација и рад Центра ближе се уређују општим актом.
 

Финансирање
Члан 3.

Члан 50. мења се и гласи:
 
(1)  Средства за рад Центра обезбеђују се из фонда за издавање уџбеника и других

публикација Факултета.
(2)  Део средстава фонда из става 1. овог члана наменски се, за текућу годину, одлуком

Декана на предлог Издавачког одбора одређује за потребе часописа Анали Правног
факултета у Београду.

 
Члан 4.

            (1) Члан 62. став. 5. мења се и гласи: „Лице из става 4. овог члана уписује се као СФ
студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

(2) Члан 62. став. 6. мења се и гласи: „О признању испита које је лице из става 4. овог
члана положило на другој установи одлучује Наставно-научно веће, у складу с овим Статутом.
 

Члан 5.
            После члана 86. додају се нови чланови 86а до 86в, који гласе:
 

„Оглашавање дипломе о стеченом академском називу магистра, односно доктора наука
ништавом
Члан 86а.

Веће Факултета огласиће диплому о стеченом академском називу магистра ништавом ако
се утврди да магистарски рад није резултат самосталног рада кандидата, а диплому о стеченом
академском називу доктора наука, ако утврди да докторска дисертација није оригиналан научни
резултат рада кандидата, на писани образложени предлог који може поднети свако лице.

 
Претходно испитивање предлога за оглашавање ништавим

Члан 86б.
(1) Веће Факултета одређује три професора који дају мишљење о предлогу за

оглашавање дипломе о стеченом академском називу магистра, односно доктора наука ништавом.
(2) Ако Веће Факултета, на основу мишљења наставника из става 1. овог члана, нађе да

има довољно разлога за испитивање предлога о оглашавању ништавим, одредиће комисију од
три наставника из области у оквиру које је израђен и одбрањен магистарски рад, односно
докторска дисертација, који ће подробно испитати предлог и поднети извештај Већу.

(3) У комисији из става 2. овог члана може учествовати највише један члан комисије која је
дала оцену подобности теме магистарског рада, односно докторске дисертације за одбрану или
комисије пред којом је магистарски рад, односно докторска дисертација брањена, а у њој не може
учествовати подносилац предлога за оглашавање дипломе о стеченом академском називу
магистра, односно доктора наука ништавом.
            (4) По завршеном испитивању предлога, Комисија из става 2. овог члана подноси
образложени предлог Већу Факултета да се поступак за оглашавање дипломе о стеченом
академском називу магистра, односно доктора наука ништавом обустави или спроведе.



 
Поступак
Члан 86в.

(1) Ако Веће Факултета, поводом предлога Комисије из члана 86б. став 4, одлучи да
спроведе поступак за оглашавање дипломе о стеченом академском називу магистра, односно
доктора наука ништавом, одредиће одржавање јавне дискусије, сходно правилима за одбрану
магистарског рада, односно докторске дисертације.

(2) Ако се на основу одржане дискусије установи да магистарски рад, односно докторска
дисертација није резултат самосталног рада, односно оригинални научни резултат рада
кандидата, Веће Факултета доноси одлуку о оглашавању дипломе о стеченом академском звању
магистра, односно доктора наука ништавом.

(3) Одлуку из става 2. овог члана Веће Факултета може донети и ако кандидат у вези с
чијом дипломом је предлог учињен не дође на заказану јавну дискусију а не оправда свој
изостанак, ако се утврди да магистарски рад, односно докторска дисертација није резултат
самосталног рада, односно оригинални научни резултат рада кандидата.

(4) Одлука о предлогу за оглашавање дипломе о стеченом академском степену магистра,
односно доктора наука ништавом доставља се Министру просвете.

(5) На захтев кандидата, одлука којом се утврђује да је предлог за поништење дипломе
академског степена магистра, односно доктора наука  неоснован објављује се на огласној табли и
веб сајту Факултета.

 
Члан 6.

Члан 137. став 1. мења се и гласи: "Овај Статут ступа на снагу, по добијеној сагласности
Универзитета, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета."

Члан 7.
            Ове измене и допуне ступају на снагу, по добијеној сагласности Универзитета, осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Факултета.
 
 
 Ад. 5.
 

 О Д Л У К А
 
Предлаже се Универзитету у Београду да се у школској 2009/2010. години, на студијске

програме које организује Факултет, упише следећи број студената, и то:
 
 
1. У прву годину основних академских студија 1500 студената
 

буџет ................................................ 600 студената
самофинансирање ........................ 900 студената;

             
2. На дипломске академске – мастер студије 150 студената

 
буџет ................................................ 30 студената
самофинансирање ........................ 120 студената;

 
3. На докторске студије 75 студената

 
буџет ................................................ 15 студената

самофинансирање ......................... 60 студената.



 
 
 Ад. 11.

 
З а к љ уч а к

 
Да се приликом избора кандидата у сарадничка звања врши провера знања страног

језика.
 
 
Ад. 13.
 

О Д Л У К А
 

            Одобрава се организовање и извођење заједничке наставе на магистарским студијама
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
 
 
Ад. 14.
 

О Д Л У К А
 

Даје се сагласност за организовање семинара на тему "Законодавни поступак и казнено
законодавство", који ће се одржати у првој половини летњег семестра школске 2008/2009.
године.

 
 
Ад. 17.
 
            а) Доношење Одлуке о признавању испита кандидатима са завршеним правним
факултетом и струковним специјалистичким студијама "Тероризам, организовани
криминалитет и корупција"
 

О Д Л У К А
 

Кандидатима који су завршили правни факултет и струковне специјалистичке студије
"Тероризам, организовани криминалитет и корупција", стекавши звање Специјалисте за
сузбијање тероризма, организованог криминалитета и корупције, приликом уписа на
Кривичноправни модул дипломских академских мастер студија, признају се као положени испити
из изборних предмета Међународно кривично право и Криминологија.

  
б) Доношење Одлуке о признавању испита кандидатима са завршеним правним

факултетом и специјалистичким студијама "Правни аспекти корпоративног
управљања"
           

О Д Л У К А
 
Кандидатима који су завршили правни факултет и специјалистичке студије  "Правни

аспекти корпоративног управљања", стекавши звање Специјалисте за правне аспекте
корпоративног управљања на Правном факултету у Београду, приликом уписа на дипломске
академске мастер студије, признају се као положени испити из следећих предмета, и то:

 



 Пословноправни модул: : признаје се као положен испит из обавезног предмета
Компанијско право, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе изборних
предмета овог модула;

 
Трговинскоправни модул: признаје се као положен испит из обавезног предмета

Трговинскоправни послови, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе
изборних предмета овог модула.

  
в) Доношење Одлуке о признавању испита кандидатима са завршеним правним

факултетом и специјалистичким студијама "Акционарска друштва, берзе и акције
(АБА)" 

О Д Л У К А
 
Кандидатима који су завршили правни факултет и специјалистичке студије  "Акционарска

друштва, берзе и акције (АБА)", стекавши звање Специјалисте за акционарско право на
Правном факултету у Београду, приликом уписа на дипломске академске мастер студије,
признају се као положени испити из следећих предмета, и то:

 
 Пословноправни модул: признаје се као положен испит из обавезног предмета

Компанијско право, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе изборних
предмета овог модула;

 
Трговинскоправни модул: признаје се као положен испит из обавезног предмета

Трговинскоправни послови, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе
изборних предмета овог модула.

 
 
г) Доношење Одлуке о признавању испита кандидатима са завршеним правним

факултетом и специјалистичким студијама "Нотар – јавни бележник"
 

О Д Л У К А
 
Кандидатима који су завршили правни факултет и специјалистичке студије "Нотар - јавни

бележник", стекаши звање Специјалисте за област јавнобележничког права на Правном
факултету у Београду, приликом уписа на Грађанскоправни модул дипломских академских
мастер студија, признају се као положени испити из следећих предмета, и то:

 
 Имовинскоправни под-модул I: признаје се као положен испит из изборног предмета

Јавнобележничко право, уз обавезу полагања испита из обавезног предмета Облигационо
право – пуноважност уговора и изборног  предмета Земљишнокњишко право;

 
Наследноправни под-модул: признаје се као положен испит из изборног предмета

Посебни именовани уговори и наследноправни уговори и изборног предмета Оставински
поступак и упућивање на парницу, уз обавезу полагања испита из обавезног предмета Правни
послови грађанског права.

 

О Д Л У К А
 
Кандидатима који су завршили правни факултет и специјалистичке студије "Нотар - јавни

бележник", стекаши звање Специјалисте за област јавнобележничког права на Правном



факултету у Београду, приликом уписа на дипломске академске мастер студије, признају се као
положени испити из следећих предмета, и то:

 
Пословноправни модул: признаје се као положен испит из обавезног предмета

Компанијско право, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе изборних
предмета овог модула;

 
Трговинскоправни модул: признаје се као положен испит из обавезног предмета

Трговинскоправни послови, уз обавезу полагања испита из два изборна предмета са листе
изборних предмета овог модула.

 
Седница је закључена у 21²º часова.

 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                                ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                      Професор др
Мирко Васиљевић
 

 


