
З А П И С Н И К
 
са XXI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 24. новембра 2008. године, са почетком у 18ººчасова.

 
 Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XX седнице
2.       Саопштења
3.       Иницијатива Катедре за грађанско право и Катедре за међународно право и међународне

односе за доделу почасног доктората проф. др Жан-Дени Мутону 
4.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног доцента за Управноправну ужу научну област – предмет Управно право
            б) једног доцента за  Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо 
право
            в) једног доцента за Пословноправну ужу научну област – предмет Компанијско
право
            г) једног асистента за уже научне области Теорија права и државе и Филозофија
права  -  предмети Увод у право и Филозофија права

5. Доношење Одлуке о плаћеном одсуству (sabbatical):
а) проф. др Снежане Петровић
б) проф. др Маринке Цетинић

6. Утврђивање Предлога одлуке за одсуство Вање Бајовић
7. Давање сагласности за рад:
              а) на Правном факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву
              проф. др Миленка Креће
              проф. др Зорана Стојановића
              проф. др Оливера Антића
              проф. др Боривоја Шундерића
              проф. др Милана Шкулића
      б) на Географском факултету Универзитета у Београду
                  проф. др Стевана Лилића
      в) на Факултету за медије и комуникације Универзитета "Сингидунум"
                  проф. др Јовице Тркуље

г) на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
проф. др Ђорђа Игњатовића

      д) на Правном факултету Универзитета у Новом Саду
                  проф. др Драгана Митровића
      ђ) на Економском факултету Универзитета у Београду
                  проф. др Бранка Лубарде
      е) на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу
                  доц. др Владана Петрова
      ж) на Православном богословском факултету Универзитета у Београду
                  мр Данке Стојаковић
      з) на Високој хотелијерској школи у Београду
                  асист. др Бојана Милисављевића
8.       Захтев др Миодрага Мајића за стицање научног звања научног сарадника
9.       Усвајање програма специјалистичког курса "Пракса Европског суда за људска права"
10.   Одређивање основне литературе за припрему испита из предмета Национална историја

државе и права на основним академским студијама



11.   Извештај о пролазности студената на испитима
12. Докторске дисертације

13.   Магистарске тезе
14. Извештаји Комисије за нострификацију диплома
15. Предлози катедара за полагање допунских испита за упис на докторске, мастер и

специјалистичке струковне студије
16. Доношење Одлуке о признавању испита:

а) на дипломским академским мастер студијама
б) на основним академским студијама

17. Молбе студената за убрзано студирање
18.   Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ад. 3.
 

 О Д Л У К А
 
            Правни факултет Универзитета у Београду покреће иницијативу да се проф. др Жан-Дени
Мутону (Jean-Denis Mouton), директору Одељења за правне и политичке науке Европског
универзитетског центра из Нансија (Француска) и кодиректору Високих европских студија у
Београду, додели почасни докторат Универзитета у Београду.

О б р а з л о ж е њ е
           

Професор Жан-Дени Мутон (Jean-Denis Mouton) је рођен у Нансију 1949. године, где је
завршио своје основно, средње и универзитетско образовање. Дипломирао је право 1971. године,
као најбољи студент Правног факултета у Нансију. Диплому високог образовања из јавног права
стекао је 1972. године, а политичких наука 1977. године. Титулу доктора наука у области
међународног јавног права стекао је 1987. године у Нансију, одбранивши рад на тему «La méthode
d’interprétation dite de l’effet utile en droit international public. Contribution à la compréhension de l’idée
juridictionnelle du droit ».

 
Своју дугогодишњу и успешну каријеру, проф. др Жан-Дени Мутон започео је 1973. године

као сарадник у настави на Правном факултету Универзитета у Нансију, а у периоду од 1974. до
1976. године на Правном факултету у Алжиру, да би, потом, поново био на Правном факултету у
Нансију. За професора универзитета, изабран је 1988. године, као други на националном
конкурсу. Од 2001. године предавач је и на Институту политичких наука у Паризу, а од 2002.
године професор је по позиву на Универзитету у Луксембургу.

 
Оснивач је и директор Центра за студије и истраживање међународног и европског права

(CERDIE). Био је дугогодишњи директор Европског универзитетског центра Универзитета у
Нансију, са којим Правни факултет Универзитета у Београду развија и одржава успешну сарадњу
већ тридесет година.

 
Професор Мутон тренутно је на позицији директора Одељења за правне и политичке

науке у Европском универзитетском центру. Од 1997. године, постао је и кодиректор Високих
европских студија, специјалистичког (сада мастер) програма, када и почиње да се, уз подршку
Министарства иностраних послова Француске, Амбасаде Француске у Србији и Француског
културног центра, одвија настава на Правном факултету у Београду, посвећена изучавању
институција Европске уније, карактеристикама правног поретка Европске уније, европског
пословног права, европске политике, с посебном пажњом на правним аспектима приближавања
земаља Западног Балкана Европској унији. У оквиру дугогодишње сарадње ове две институције,
коју је својим изузетним залагањем унапредио и обогатио професор Мутон, Високе европске



студије су пружиле генерацијама студената Правног факултета веома корисна и иновативна
знања у овој области, а најбољим франкофоним студентима, Амбасада Француске додељивала је
стипендије за наставак студија у Нансију.

 
Заслужан је и као покретач сличних диплома и у Луксембургу, Грчкој, Пољској, Мађарској,

Словачкој, Литванији, Летонији, Бугарској, Русији и Украјини. Као предавач, био је ангажован у
бројним програмима обуке дипломата и државних службеника у земљама источне Европе,
земљама Магреба, Јордану, Сирији и Ирану.

 
Научни је директор Светског центра за мир, слободе и људска права у Вердену. Директор

је Универзитета мира. Члан је Консултативне научне комисије Универзитета у Луксембургу. Члан
је Консултативне научне комисије Фондације Coudenhove-Kalergi. Члан је неколико удружења која
се баве развојем права. Био је и дугогодишњи члан Националног савета универзитета Француске,
као и Групе експерата при Министарству образовања Француске. Одликован је Легијом части и
Академском палмом. Додељен му је почасни докторат Универзитета у Софији Св. Климент
Охридски и Универзитета у Мишколцу. Добитник је награде Daniel Strasser Академије друштвених
и политичких наука.

У свом богатом научном раду, професор Мутон се посебно бавио еволуцијом појма
државе у контексту европских интеграција и мондијализације. Истраживања професора Мутона о
променама које чланство у Европској унији, као и развој саме Уније уносе у организацију државе,
сврставају га у једног од водећих теоретичара јавног права Европске уније. Професор Мутон се
посебно бави односом националног држављанства и грађанства Европске уније. Професор Мутон
је признати експерт за питање проширења Европске уније и, као такав, често је био консултован и
од стране Владе Француске и влада земаља које желе да се прикључе Европској унији.

 
Професор Мутон је организатор или суорганизатор бројних научних конференција

посвећених проблемима права Европске уније, међународног и уставног права : «Суверена
држава на почетку 21. века», јуни 1993. године; «Будућност Европске уније: проблеми везани за
проширење и продубљивање сарадње», април 1994. године; «Мултинационална држава и
Европа», март 1996. године; «Промене у појму државе-нације у Европи», новембар 1997. године;
«Универзална декларација о правима човека: прошлост и садашњост», децембар 1998. године;
«Редефинисање мира на прагу 21. века», децембар 1999. године; «Промене у појму устава:
између мондијализације и нових конфликата», децембар 2000. године; «Крај сукоба и помирење»,
новембар 2001. године; «Медији и мир», новембар 2002. године; «Расправа о Европској унији:
визије централне и источне Европе», април 2003. године; «Европски устав и национални устави»,
март 2005. године; «Европа у потрази за сопственим културним идентитетом», децембар 2005.
године; «Пракса изузетка предвиђеног чланом 2, став 7 Повеље УН: шта остаје од клаузуле
националне надлежности?», мај 2006. године; «Државе чланице ЕУ: идентитет и солидарност»,
септембар 2007. године; «Подељена држава у Европи», новембар 2007. године; «Европски
суверенитет», јануар 2008. године; «Уговор из Лисабона – једна (не)довршена реформа», јули
2008. године.
 

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 потребну процедуру за додељивање почасног доктората проф. др Жан-Дени Мутону.

                                               
 

 Ад. 9.
 

О Д Л У К А
 
Усваја се програм специјалистичког курса за иновацију знања, под називом "Пракса

Европског суда за људска права", који ће бити организован у периоду од марта до јуна 2009.
године.



 
 Седница је закључена у 20¹  часова.

 
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                                    ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                 Професор др
Мирко Васиљевић

 


