
З А П И С Н И К
 
са XII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. децембра 2007.
године, са почетком у 12ºº часова.

  
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1.       Примање записника са X и XI седнице
2.       Саопштења
3.       Доношење Одлуке о иницијативи за именовање једне улице "Слободан Јовановић"
4.       Утврђивање става Наставно-научног већа о карактеру мандата чланова Факултета у телима Универзитета
5.       Утврђивање предлога студијског програма специјалистичких струковних  студија "Пракса Европског суда за

људска права"
6.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног ванредног професора за научну област Увод у право
б) једног асистента за научну област Уставно право – поновни избор
в) једног асистента за научну област Радно и социјално право
г) једног сарадника у настави за научну област Наследно право
д) једног сарадника у настави за научну област Управно право
ђ) једног сарадника у настави за научну област Криминологија са правом извршења кривичних санкција

7.       Давање сагласности мр Драгану Павићу за рад на Правном факултету у Крагујевцу
8.       Утврђивање предлога за одсуство мр Николе Бодироге
9.       Докторске дисертације
10.    Магистарске тезе
11.   Доношење Одлуке о признавању испита 
12.   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 једна значајна улица у Београду назове по
Слободану Јовановићу.

О б р а з л о ж е њ е
 
У извесном смислу је излишно образлагати иницијативу да се једна значајна улица нашег главног града, или један

њен нарочито важан део, назове по Слободану Јовановићу. Јер, ономе чија је величина упадљива и неспорна, чију је
вредност потврдио непоткупљив и непристрасан суд времена, није потребно никакво образложење. Па ипак, нека буду
поменуте само неколике чуњенице из живота и делатности Слободана Јовановића које ће поткрепити оправданост и
веродостојност ове иницијативе београдског Правног факултета.

 
Почев од године 1900. до пензионисања 1939, Слободан Јовановић је био редовни професор Правног факултета –

најзнатнији од његовог оснивања до данашњег дана. Дописни члан Српске краљевске академије постао је 1905, а редовни
1908. године. Био је њен председник од 1928 - 1931. За ректора београдског Универзитета изабран је 1913. Један је од
покретача, уредника и честих сарадника угледног часописа Српски књижевни гласник. У оба балканска рата, као и у Првом
светском рату, био је шеф Пресбироа при Врховној команди српске војске. Један је од утемељивача Српског културног клуба
1937. године. Био је потпредседник Владе коју је 1941. образовао генерал Симовић, а од 11. јануара 1942. до 26. јуна 1943.
био је председник избегличке Владе у Лондону. Био је члан многих иностраних научних и књижевних друштава. Посебно
треба истаћи изузетно признање које му је указано 1951. године избором за члана највише научне установе Француске, L’
Akadémie des Sciences Morales et Politiques.



 
            Не може бити ни најмање сумње да је Слободан Јовановић, по свом обимном и разноврсном делу, које није само
научно него и књижевно, исполинска појава у читавој српској култури, поготово у нашим друштвеним наукама. Нема код нас
много оних који би се с њим могли упоређивати или ставити раме уз раме. Његово дело, прожето либералним духом и
хуманистичким настројењем, има огромну и трајну вредност, представљајући узор достојан следбеништва.
 
            Наша држава је добро урадила када је пре неколико година лик и име Слободана Јовановића, свагда окренутог
добробити, напретку и просвећености српског народа, ставила на нашу највреднију новчаницу. Сада је време да и градска
власт у Београду учини своје – да прихвати ову племениту иницијативу и да име великана Слободана Јовановића уклеше на
почетку једне од најпознатијих београдских улица. Такав чин би, поред осталог, имао и очигледан симболички карактер, јер
би после недавне судске рехабилитације Слободана Јовановића значио наредни суштински корак у признавању и
учвршћивању његовог високог места у нашој новијој историји. Тиме би се наша градска власт придружила власти Новог
Сада: дубоко свесна значаја онога који је у том граду рођен, ова је један од тамошњих нових и лепих булевара назвала
управо по Слободану Јовановићу.
 

Подносећи ову иницијативу, београдски Правни факултет, један од три најстарија факултета нашег Универзитета, с
одобравањем и задовољством би примио њен позитиван исход и својски га поздравио, уверен да би на исти начин
реаговала и најшира јавност.                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    

                                               
 
Ад. 4.

 

О Д Л У К А
 

Члан 1.
Именује се Радна група, у саставу:
 
др Сима Аврамовић, редовни професор
др Оливера Вучић, ванредни професор
др Миодраг Јовановић, доцент,

           
са задатком да формулише предлог ставова Наставно-научног већа Правног факултета о карактеру мандата

чланова Факултета у телима Универзитета у Београду.  
           

Члан 2.
 Радна група из члана 1. ове одлуке треба да обави поверени задатак до прве следеће седнице Већа.
 

 
Ад. 9.

  О Д Л У К А
 
Члан 1.

Утврђују се рокови за подношење извештаја ментора за формирање комисије за преглед и оцену мастер рада,
магистарске тезе и докторске дисертације, и то:

 
-  За преглед мастер рада

до 30 дана од дана достављања рада од стране кандидата на читање и давање писмених примедаба на
рад;

 
-  За преглед магистарске тезе

до 60 дана од дана достављања тезе од стране кандидата на читање и давање писмених примедаба на
тезу;
 



-  За преглед докторске дисертације
до 120 дана од дана достављања дисертације од стране кандидата на читање и давање писмених

примедаба на дисертацију.
  

Члан 2.
            Уколико ментор у предвиђеном року прочита рад и констатује да исти није подобан за оцену, односно упути
кандидата да изврши одговарајуће измене и допуне у раду, рокови из члана 1. ове одлуке умањују се за 50% за свако
наредно читање у односу на прво читање.

 
Члан 3.

O извршењу ове одлуке стараће се Декан Правног факултета Универзитета у Београду.
  
Седница закључена у 13³º часова.

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


