
З А П И С Н И К
 
са  VIII  седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 28. јуна 2013. године, са почетком у 12ººчасова.
 

Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
1.       Примање записника са VII седнице
2.       Саопштења  
 
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за Међународноправну ужу научну област – предмет
Међународно јавно право

б) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмети Компанијско
право и Стечајно право (поновни избор)

                  в) два демонстратора за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
процесно право
                  г) једног демонстратора за ужу научну област Економска анализа права – предмет
Основи економије
                  д) једног демонстратора за ужу научну област Макроекономија – предмет
Економска политика

4.       Доношење Плана извођења наставе у школској 2013/2014. години
5.       Давање сагласности за рад проф. др Зорану Томићу – Академија за националну безбедност у

Београду
6.    Доношење Oдлуке о плаћеном одсуству (sabbatical) проф. др Александра Јакшића
7.    Утврђивање предлога за прекид одсуства проф. др Милене Полојац
8.    Утврђивање предлога за одсуство др Мирјане Дреновак Ивановић
9.    Докторске дисертације и магистарске тезе
10.   Извештаји и предлози Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских

студија
11.   Измене и допуне Одлуке о упису на мастер академске студије
12.   Текућа питања
13.   Разно.
 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке
 
Ad 4.
 

О Д Л У К A
 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2013/2014. години, и то:

           
Катедре за грађанско право

            Катедре за кривично право
            Катедре за правну историју    

Катедре за међународно право и међународне односе
            Катедре за јавно право
            Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 
Ad 10.
 



З А К Љ У Ч Ц И
 

1. Признавање диплома стечених на државним факултетима бивше СФРЈ биће третирано на
исти начин као и дипломе које су стечене у иностранству, односно биће условљено
полагањем диференцијалних испита, у циљу усклађивања наставног плана и програма.

 
2. За признавање диплома стечених у иностранству, кандидати су дужни да положе све

предмете који се захтевају за полагање правосудног испита у Републици Србији, и то:
Уставно право, Грађанско право – општи део и Стварно право, Кривично право,
Облигационо право, Управно право, Трговинско право, Радно и социјално право и
Међународно приватно право.

 
Уз захтев за признавање дипломе стечене у иностранству, кандидати су дужни да доставе
и потврду да диплома чије се признавање тражи омогућава полагање правосудног испита
у држави у којој је та диплома стечена.
 

3. У погледу признавања диплома Мастер студија стечених на факултетима у иностранству,
узеће се у обзир и факултет на којем је кандидат завршио основне студије.

 
Ако је кандидат завршио основне студије на неком другом правном факултету у
Републици Србији, а не на Правном факултету Универзитета у Београду, признавање
дипломе Мастер студија стечене у иностранству примарно ће бити у надлежности
факултета на којем је кандидат завршио основне студије.

 
Примена овог режима почиње од 1. октобра 2013. године.
 

 Аd 11.
О Д Л У К А О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 Кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду
 
Члан 1.

 
Мастер академске студије на Универзитету у Београду - Правном факултету могу уписати

лица која су завршила Правни факултет Универзитета "Унион" у Београду и Правни факултет
"Слобомир П Универзитета" у Републици Српској (Слобомир и одељење у Добоју), под условом
да претходно положе одговарајући број испита, који ће бити одређен после увида у додатак
дипломи за сваког појединог кандидата, у зависности од тога на који се модул мастер студија
уписују.

 
Члан 2.

 
На мастер академске студије Универзитета у Београду - Правног факултета не могу се

уписати лица која су завршила следеће правне или сродне факултете:
- Универзитет Привредна академија у Новом Саду (Правни факултет за привреду и

правосуђе у Новом Саду, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду);
- Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић (у Новом Саду и Нишу);
- Универзитет "Сингидунум" у Београду (Пословни факултет у Београду и Факултет за

европске правно-политичке студије у Новом Саду);
- Универзитет "Мегатренд" у Београду (Факултет за пословне студије у Београду, Факултет

за менаџмент у Зајечару и Факултет за државну управу и администрацију у Београду);
- Алфа Универзитет у Београду (Факултет за економију и политичке науке у Београду,

Факултет за трговину и банкарство у Београду);



- Универзитет Синергија у Бијељини (Правни факултет у Бијељини и Факултет за
безбједност и заштиту у Бања Луци);

- Паневропски универзитет "Апеирон" у Бања Луци (Факултет пословне економије);
- Универзитет за пословне студије у Бања Луци (Факултет за пословне и финансијске

студије);
- Интернационални Универзитет у Новом Пазару (Департман за правне науке, са

седиштем у Новом Пазару, као и одељења у Београду, Нишу, Суботици и Панчеву).
 
Дипломирани студенти факултета наведених у ставу 1. овог члана, не могу се уписати на

мастер академске студије Правног факултета у Београду, с обзиром да се наставни планови и
програми не подударају у довољној мери, ни по садржини, ни по обиму, са наставним планом и
програмом Правног факултета у Београду, а садржина и обим уџбеника за поједине предмете
нису довољно комплементарни.

Члан 3.
 
Кандидати сродних факултета друштвено-хуманистичких наука који имају проходност за

упис на мастер академске студије Правног факултета Универзитета у Београду, уписују се у
складу са пречишћеним текстом Одлуке Наставно-научног већа Правног факултета у Београду о
прецизирању услова за упис на мастер академске студије од 22. априла 2013. године. 

 
Члан 4.

 
Предност при упису на мастер академске студије Правног факултета у Београду имају

кандидати који су завршили правни или сродни факултет у трајању од четири године, односно који
су остварили 240 ЕСПБ бодова, као и кандидати са универзитета који заузимају више место на
Шангајској листи светских универзитета.

Члан 5.
 
Предност приликом утврђивања листе кандидата који конкуришу за упис на мастер

академске студије – Мастер европских интеграција, имају кандидати који су студије завршили у
другим земаљама.

 
Седница је закључена у 14ºº часова.

     
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
Биљана Живановић Ступар
                                               

                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-
НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                           Декан
                                                                                  Професор др Сима
Аврамовић
 


