
З А П И С Н И К
 
са V седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 29.
фебруара 2016. године, са почетком у 18³º часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1.      Примање записника са IV седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног доцента за Грађанскоправну ужу научну
област  – предмет Породично право

4.      Утврђивање предлога за продужење радног односа проф. др Радмили Васић

5. Давање сагласности за рад:

а) проф. др Слободану Марковићу – Правни факултет Универзитета у Нишу

б) проф. др Вуку Радовићу – Правни факултет Универзитета у Нишу

            в) проф. др Татјани Јованић – Факултет политичких наука Универзитета у Београду

6.   Утврђивање предлога за одсуство доц. др Мирјане Радовић

7.      Разматрање и усвајање Правилника о условима и поступку додељивања звања професор емеритус
8.      Допуна Плана извођења наставе на Катедри за јавно право у школској 2015/2016. години
9.      Докторске дисертације
10.  Предлог Катедре за кривично право за измену Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер

академске студије
11.  Признавање испита на мастер академским студијама

12.  Текућа питања

13.  Разно.
 
Веће је донело следеће важније одлуке.                                
 
Ad 4.
 

        ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
     О ПРОДУЖЕЊУ РАДНОГ ОДНОСА

ПРОФ. ДР РАДМИЛИ ВАСИЋ
 
Предлаже се Сенату Универзитета у Београду да ДР РАДМИЛИ ВАСИЋ, редовном професору

Универзитета у Београду – Правног факултета, за ужу научну област Теорија права и државе –
предмет Увод у право, у студијском програму на основним академским студијама, продужи радни однос
за школску 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 годину, тј. до 30. септембра 2019. године.
 
Ad 7.

 
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
 

Сврха и садржај правилника
          Члан 1



Овим правилником се ближе уређују начин кандидовања, услови и поступак на Правном
факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет), за додељивање звања професор
емеритус на Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет).

Примена правилника
Члан 2

Начин кандидовања редовних професора Факултета, услови и поступак  за додељивање звања
професор емеритус на Универзитету уређени су одредбама овог правилника, а за питања која нису
регулисана правилником, примењују се одредбе Правилника Универзитета о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса ( у даљем тексту Правилник Универзитета ).

Услови  за додељивање звања професор емеритус
Члан 3

За додељивање звања професор емеритус може се предложити редовни професор Факултета у
пензији, који задовољава услове прописане чл. 4 Правилника Универзитета.

Услови из ст. 1 овог члана прецизирају се на основу следећих критеријума:
-          кандидат је у последњих пет година трајања радног односа на Факултету објавио научне

радове који према броју и другим критеријумима испуњавају услове за избор у звање редовног
професора;

-          индекс цитираности научних радова кандидата једнак је или већи од прописаног индекса
цитираности научних радова за избор у звање редовног професора;

-          кандидат је у последњих пет година трајања радног односа на Факултету обављао наставу и
испите у мери која је најмање једнака ангажману других наставника на истим предметима.

Предлог за додељивање звања професор емеритус
Члан 4

Декан Факултета благовремено обавештава катедре Факултета о одлуци Сената
Универзитета из члана 3. став 1. Правилника Универзитета.

Шеф катедре је дужан да, сагласно року, закаже седницу катедре и омогући иницирање
предлога.

Предлог за стицање звања професор емеритус Наставно-научном већу подноси катедра или
најмање пет редовних или ванредних професора који су у радном односу на Факултету.

Предлог из става 1. овог члана  подноси се пре краја текуће године, а Наставно-научно веће
Факултета је дужно да о њему одлучи до краја јануара наредне године.

Предлог из става 1. овог члана садржи подробно писано образложење о испуњености
услова из члана 3. овог правилника.

Поступак на седници Наставно-научног већа
Члан 5

Наставно-научно веће утврђује предлог појединачним јавним изјашњавањем. 
Наставно-научно веће о предлогу за додељивање звања професор емеритус одлучује

већином гласова чланова Наставно-научног већа који су у звању доцента, ванредног и редовног
професора.

Када се одлучује о више кандидата, предлог се утврђује за оног кандидата који је добио
највећи број гласова.

Када двоје или више предложених кандидата добију исти највећи број гласова, гласање за
те кандидате се понавља.

Ступање на снагу
Члан 6



Факултет Могућност уписа на модул: Допунски испити

Економски факултет Правно-економски модул
1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Факултет политичких
наука– Политиколошко

одељење

Јавно-правни модул, Уставно-
правни под-модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Кривично право (општи део)

Факултет политичких
наука – Одељење за
међународне односе

Међународноправни модул
1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Кривично право (општи део)

Факултет политичких
наука – Одељење за

социјалну политику и
социјални рад

Јавно-правни модул, под-
модул Радно и социјално

право

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Кривично право (општи део)

Филозофски факултет –
Група за социологију

Правно-теоријски модул,
Социолошко-правни под-

модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.

Ad 8.
 

О Д Л У К A
 

Одређује се др Вук Цуцић, доцент, за предавача и испитивача на основним академским
студијама, за предмете Управно право и Управно процесно право.
 
Ad 10.
 

О Д Л У К А
О ПРЕЦИЗИРАЊУ УСЛОВА ЗА УПИС НА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 
Члан 1.

Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, могу уписати кандидати
који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, по наставном плану и програму пре
ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије", бр. 76/2005, 100/2007-
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015),
као и кандидати који су стекли 240 ЕСП бодова по Закону о високом образовању и одговарајуће стручно
звање, у складу са Правилником о листи стручних и академских звања.

 
Без додатних услова, на студије се може уписати:

           
а) лице које је стекло диплому дипломирани правник на правном факултету чији је оснивач Република Србија;

           
б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;

 
в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију.

 
Члан 2.

Мастер академске студије могу уписати и дипломирани студенти других сродних факултета друштвен
нистичких наука чији је оснивач Република Србија.

 
На одговарајући мастер модул мастер академских студија, може се уписати лице које је дипломирало на друг

ом факултету и које положи допунске испите, и то:
 
 



Филозофски факултет –
Група за историју Правно-историјски модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Филозофски факултет –
Група за филозофију

Правно-теоријски модул,
Филозофско-правни под-

модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Криминалистичко-
полицијска академија

Кривично-правни модул,
Кривично-правни под-модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Кривично право
3. Кривично процесно право

Кривично-правни модул, под-
модул Сузбијање

организованог
криминалитета, тероризма и

корупције

1. Кривично право (општи део)

Кривично-правни модул, под-
модул Малолетничко

кривично право
1. Кривично право (општи део)

Факултет безбедности
(Смер безбедности)

Кривично-правни модул,
Кривично-правни под-модул

1. Уставно право
2. Управно право
3. Кривично право
4. Кривично процесно право

Кривично-правни модул, под-
модул Сузбијање

организованог
криминалитета, тероризма и

корупције

1. Кривично право (општи део)

Кривично-правни модул, под-
модул Малолетничко

кривично право
1. Кривично право (општи део)

Факултет за специјалну
едукацију и

рехабилитацију

Кривично-правни модул,
Кривично-правни под-модул

1. Уставно право
2. Управно право
3. Кривично право
4. Кривично процесно право

Кривично-правни модул, под-
модул Сузбијање

организованог
криминалитета, тероризма и

корупције

1. Кривично право (општи део)

Кривично-правни модул,
под-модул Малолетничко

кривично право
1. Кривично право (општи део)

Пољопривредни
факултет

(одсек: Агроекономија)
Правно-економски модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Православни
богословски факултет Правно-историјски модул

1. Грађанско право – општи део и Стварно
право
2. Уставно право

Војна академија Међународноправни модул

1. Увод у право
2. Уставно право
3. Грађанско право – општи део и Стварно
право
4. Кривично право
5. Управно право
6. Облигационо право – општи део
7. Међународно јавно право

 
 



 
*Кандидати су у обавези  да положе допунске испите пре пријаве за упис на мастер академске студије за наредну
школску годину.
 

Члан 3.
На неодговарајући модул мастер академских студија, може се уписати лице које је дипломирало на друг

лтету друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија, ако положи испите из предмета:
 

1.      Увод у право
2.      Уставно право
3.      Грађанско право-општи део и Стварно право
4.      Кривично право
5.       Управно право
6.      Облигационо право – општи део.

           
Кандидати полажу испите после пријаве на конкурс, а уписују се после положених испита.

 
Члан 4.

Мастер академских студија може уписати лице које је завршило приватни правни факултет, ако се настав
ови и програми подударају са планом и програмом Правног факултета.

 
Мастер академске студије може уписати лице које је завршило приватни економски факултет или други приват

лтет друштвено-хуманистичких наука чији се наставни планови и програми подударају са плановима и програми
мета Катедре за правно-економске науке.

 
Оцену подударности планова и програма даје одговарајућа катедра Факултета на чији модул кандидат
жели да се упише, са могућношћу признавања положених испита са факултета на којем је дипломирао.

 
Члан 5.

У случају да се на конкурс за упис на мастер академске студије пријави већи број кандидата од броја који
се прима, Факултет може организовати пријемни испит, ради рангирања кандидата.

 
Седница је закључена у 21 сат.

 
 
   ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         
 
 Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

Декан
 

Професор др Сима Аврамовић
 
 
 

 


