
 З А П И С Н И К
 
са XI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане
28. фебруара 2011. 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 X седнице
2.       Саопштења
3.       Иницијатива Катедре за кривично право и Катедре за међународно право и међународне

односе за доделу почасног доктората Владимиру Владимировичу Путину
4.       Утврђивање Предлога измена и допуна Статута Правног факултета
5.       Давање сагласности за рад:

а) проф. др Стевану Лилићу - Географски факултет Универзитета у Београду
            б) проф. др Радмили Васић - Факултет политичких наука Универзитета у Београду

в) проф. др Слободану Панову - Факултет политичких наука Универзитета у
Београду

                        г) доц. др Вуку Радовићу – Географски факултет Универзитета у Београду
6.       Утврђивање Предлога одлуке о продужењу одсуства мр Александра Гајића
7.       Докторске дисертације
8.       Магистарске тезе
9.       Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о роковима за окончање магистарских

и докторских студија
10.   Упис на докторске студије:
                  а) Иване Спасић
                  б) Жарка Урошевића
11.   Разматрање питања одређивања привременог ментора докторанту Нини Кршљанин
12.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија

13. Признавање испита на:
а) основним студијама
б) мастер студијама

14. Разно.
 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ад. 3.
 

О Д Л У К А
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ

ЗА ДОДЕЛУ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 
Правни факултет Универзитета у Београду покреће иницијативу да се Владимиру

Владимировичу Путину, премијеру Руске Федерације, додели звање почасног доктора
Универзитета у Београду.

 
О б р а з л о ж е њ е:

 
            Владимир Владимирович Путин је рођен у Лењинграду (данашњи Санкт Петербург) 7.
октобра 1952. године. Дипломирао је на Правном факултету Лењинградског државног
универзитета 1975, а докторирао на Санктпетербуршком институту 1997. године. После
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дипломирања, запослио се у КГБ-у. Радио је у Директорату КГБ Лењинграда и Лењинградске
области. Од 1985. до 1990. године, био је на дужности у Дрездену, Источна Немачка. После пада
Берлинског зида вратио се у Совјетски Савез и, јуна 1991. године, запослио се у Одсеку за
међународна питања на Лењинградском државном универзитету.
           

Владимир Путин је постао први заменик градоначелника Санкт Петербурга 1994, а 1996.
године члан администрације председника Бориса Јељцина. Oд јула 1998. до августа 1999. године,
био је шеф руске обавештајне службе ФСБ, радећи и као секретар у служби безбедности од
марта до августа 1999. године. Тадашњи председник Русије Борис Јељцин, 31. децембра 1999.
године, поднео је оставку и именовао Владимира Путина за привременог председника. Био је
председник Руске Федерације у два мандата, оба пута остваривши убедљиве победе на
непосредним изборима, да би 8. маја 2008. године постао Председник Владе Руске Федерације.

 
Владимир Путин је предано радио на економском, политичком и војном препороду Руске

Федерације. Он је радио и на учвршћивању централне власти у свим губернијама, чиме је битно
смањио ризик од сепаратистичких акција. Убрзани економски развој и успостављање стабилних
државних институција основни су разлози Путиновог ауторитета у Руској Федерацији, као и у
многим земљама света, нарочито оним у развоју. У Руској Федерацији, Владимир Путин се сматра
симболом оживљеног патриотизма и човеком који је Русији, после слома СССР-а, вратио
достојанство, а грађанима омогућио бољи живот и повратио наду. Много је учинио за
рехабилитацију положаја православне цркве у Руској Федерацији, чиме је допринео културном и
моралном препороду руског народа. Године 2007. проглашен је за „личност године“ у избору
америчког Тајм магазина, а 2006. године му је француски председник Жак Ширак доделио Велики
крст Легије части, највише француско одличје. То је потврда великог личног ауторитета
Владимира Путина, али и ауторитета Руске Федерације која се сигурним корацима вратила на
међународну сцену.

 
По образовању дипломирани правник, посебно усмерен ка међународном праву,

полиглота који поред матерњег руског говори и друге језике, а немачки на високом нивоу, велики
руски патриота, али и поборник доследног поштовања међународног права и принципа
националне суверености, Владимир Путин је дао велики допринос остваривању владавине права
у свету, борби против тероризма и успостављању стабилног и рационалног глобалног друштва.
Политичко и државничко деловање Владимира Путина означило је снажно присуство Русије на
светској сцени као силе спремне на сарадњу и компромисе, привржене савременим правним
принципима модерног света и очувању светског мира. На унутрашњем плану, Владимир Путин је
стабилизовао привреду, тако да је Русија почела да тражи своју меру економског уређења, што је
учврстило приватну својину и тржишну привреду. Окренутост Путина будућности омогућила је да
Русија преболи расколе из прошлости, да наступи национално помирење и да Руска православна
црква буде безболно реинтегрисана у ткиво друштва.
           

У Републици Србији, Владимир Путин ужива углед државника од ауторитета. Он је
проглашен за почасног грађанина више српских градова: Новог Сада, Сомбора, Врњачке Бање,
Рашке, Апатина, Врбаса, Пожаревца, Љубовије, Оџака, Свилајнца и Лознице. На челу моћне
државе и великог народа, који се у Србији традиционално сматра не само пријатељским, већ и
братским, много пута је доказао да је принципијелни пријатељ српског народа и Србије.
Додељивањем овог признања од стране најстарије и најугледније високообразовне институције у
Србији и Београду, њен лауреат постаје и формално уграђен у саме темеље дуге и часне
традиције ове државе, а нарочито овога града, за чије је ослобођење после Другог светског рата у
највећој мери била заслужна совјетска војска. Владимир Путин је дао немерљив допринос развоју
билатералних односа и стварању услова за обнављање веза између Русије и Србије које
превазилазе државну политику.
           

Владимир Путин је државник с јасном визијом, снажан и свестран човек, богатог духа и
опште културе. Премда није научник према професионалном опредељењу нити професор права,
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он је дао огроман допринос јачању ауторитета права и правне државе, а посредно и правне науке,
у Руској Федерацији, и шире, нарочито на Балкану. Озбиљне правне и политиколошке студије, на
Западу и на Истоку, написане су о процесу транзиције за време Владимира Путина и делотворном
установљавању стубова уставне демократске државе у Руској Федерацији. У области
међународног права, његов највећи допринос огледа се у доследном инсистирању на поштовању
основних принципа међународног права. Залажући се за заштиту територијалне целовитости и
суверенитета држава, Владимир Путин је показао да се модерне државе не могу цепати,
разбијати и делити вољом моћника, као ни терористичким деловањем и злочинима сепаратиста.
У области унутрашњег права, он је доказао да јака власт и демократски легитимитет иду заједно,
као и да je стабилна уставна демократија остварива и у земљама тзв. бившег социјалистичког
блока. Успешна транзиција и изградња демократске правне државе под Путиновим руководством
снажан су подстицај државама, попут Србије, које на том путу наилазе на озбиљне препреке.

 
Додељивањем почасног доктората Универзитет у Београду би исказао највише

поштовање Владимиру Путину као државнику и неизмерну захвалност као пријатељу за све што је
учинио и чини за очување територијалне целовитости Републике Србије и достојанства српског
народа и свих њених грађана. Ово високо признање председнику Владе Руске Федерације би
истовремено представљало и облик захвалности стотинама руских научника који су између два
светска рата својим доприносом уздигли Универзитет у Београду на светски ниво, међу којима је
било 11 чланова САНУ. Од 42 катедре на Универзитету у Београду, 24 су држали руски
професори, док је само на Правном факултету у Београду свој траг оставило 12 најугледнијих
руских професора, којима је прошле године откривена спомен-плоча. Стога би нашем
Универзитету, нашој држави и народу била учињена велика част да Владимир Владимирович
Путин постане почасни доктор Универзитета у Београду.
 

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 Владимиру Владимировичу
Путину.

 
 Ад. 9.
 
                                                          О Д Л У К А

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РОКОВИМА ЗА ОКОНЧАЊЕ
 МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 
Члан 1.

             Члан 1. Одлуке о роковима за окончање магистарских и докторских студија, коју је донело
Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду на седници од 1. новембра
2010. године, мења се и гласи:       
 

"Студенти магистарских студија који су до ступања на снагу Закона о изменама и
допунама Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 44/10) положили усмени
магистарски испит или ће га положити до краја школске 2010/2011. године, могу да одбране
магистарски рад, најкасније до 30. септембра 2014. године."
 

Члан 2.
Допуна Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.на огласној табли

Факултета.
 
Седница је закључена у 21³º часова.

     
       
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА



 
Биљана Живановић Ступар
                                                                 ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                   
       Декан

  
                                 Професор
др Мирко Васиљевић

 
 

 


