
З А П И С Н И К
 
са I седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 29. октобра 2012. године, са почетком у 18ººчасова.

 
            Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.      Примање записника са XXII седнице
2.      Саопштења
3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:
            а) једног доцента за Међународноправну ужу научну област –
предмети Међународно јавно право и Увод у право европских интеграција
            б) једног асистента за Управноправну ужу научну област – предмет
Управно право (поновни избор)
            в) једног асистента за Међународноприватну ужу научну област –
предмети Међународно приватно право и Арбитражно право
            г) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област –
предмет Грађанско право – општи део и Стварно право

4.      Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Миленку Крећи – Криминалистичко-полицијска
академија у Београду
            б) проф. др Слободану Марковићу – Универзитет уметности у
Београду
            в) проф. др Мирославу Милошевићу – Правни факултет
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици
            г) доц. др Војиславу Станимировићу – Филолошки и Филозофски
факултет Универзитета у Београду
            д) доц. др Вуку Радовићу – Географски факултет Универзитета у
Београду
            ђ) доц. др Бојану Милисављевићу – Висока хотелијерска школа у
Београду
            е) доц. др Марку Давинићу – Војна академија Универзитета
одбране у Београду
            ж) доц. др Љубинки Ковачевић – Војна академија Универзитета
одбране у Београду

              з) мр Данки Стојаковић - Економски факул            
                           тет Универзитета у Београду
5.      Утврђивање предлога за одсуство Наталије Лукић
6.      Измене и допуне Плана извођења наставе на Катедри за грађанско

право у школској 2012/2013. години
7.      Утврђивање Предлога измена и допуна студијског програма мастер

академских студија - нови подмодули Малолетничко кривично право и
Сузбијање организованог криминалитета, тероризма, корупције

8.      Усвајање силабуса за вештине Правна клиника и Номотехника и
писање правних аката

9.      Предлог за организовање:
                  а) V међународне конференције Belgrade Arbitration
Conference               б) VI Belgrade Open Pre-Moot-а

10. Организација и извођење мастер студија – начелна и текућа питања
11. Докторске дисертације и магистарске тезе



12. Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и
последипломских студија

13. Доношење Одлуке о одржавању курса "Основни проблеми
међународног кривичног права и међународног кривичног правосуђа"

14. Доношење Одлуке о реализацији пројекта "Школа дипломатије и
међународних односа"

15. Признавање испита на основним студијама
16. Предлог Катедре за теорију, социологију и филозофију права о

побољшању система изборности у погледу смерова, предмета и
изборних предмета

17. Разно.
 
Наставно-научно веће донело je следећe важнијe одлукe.

 
Ад. 6.
 

О Д Л У К A
 Усваја се предлог за измене и допуне Плана организовања наставе на

Катедри за грађанско право, у школској 2012/2013. години.
 
Ад. 7.
 

ПРЕДЛОГ
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма

мастер академских студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај
начин да се у оквиру Кривично-правног модула мастер академских студија
уведу нова два подмодула: Малолетничко кривично право и Сузбијање
организованог криминалитета, тероризма, корупције, тако да Кривично-
правни модул буде организован у три подмодула: Кривично-правни
подмодул, Малолетничко кривично право и Сузбијање организованог
криминалитета, тероризма, корупције.

 
О б р а з л о ж е њ е

 
Катедра за кривично право поднела је, 24. и 29. октобра 2012. године,

предлог за увођење подмодула Малолетничко кривично право и подмодула
Сузбијање организованог криминалитета, тероризма, корупције на Кривично-
правном модулу мастер академских студија. Усвајањем нових подмодула,
Кривично-правни модул био би организован у три подмодула: Кривично-правни
подмодул, подмодул Малолетничко кривично право и подмодул Сузбијање
организованог криминалитета, тероризма, корупције.

 
Први подмодул, под називом Кривично-правни подмодул, обухватио

би предмете које тренутно обухвата Кривично-правни модул, и то:
 
1.      Кривично право (материјално и процесно), обавезни предмет
2.      Међународно кривично право, изборни предмет
3.      Криминологија са правом извршења кривичних санкција, изборни

предмет
4.      Криминалистика, изборни предмет



5.      Завршни рад.
 
Други подмодул, под називом Малолетничко кривично право,

обухватио би следеће предмете, и то:
 
1.      Малолетничко кривично право (материјално и процесно),

обавезни предмет
2.      Криминологија, изборни предмет
3.      Пенологија, изборни предмет
4.      Политика сузбијања малолетничког криминалитета -

друштвено превентивни аспект, изборни предмет
5.      Завршни рад.
 
Трећи подмодул, под називом Сузбијање организованог

криминалитета, тероризма, корупције, обухватио би следеће предмете, и
то:

 
1.      Организовани криминалитет и тероризам, обавезни предмет
2.      Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета,

тероризма, корупције, изборни предмет
3.      Корупција, изборни предмет
4.      Међународноправна сарадња у сузбијању криминалитета,

изборни предмет
5.      Завршни рад.
 

            Ступањем на снагу Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица, 1. јануара 2006. године, Република
Србија је добила аутономно малолетничко кривично законодавство, које
представља део основног кривичног законодавства, материјалног и процесног.

 
            Увођење новог подмодула Малолетничко кривично право има пуно
оправдање, с обзиром да је усмерен на продубљивање и иновацију знања из
ове области у којој ради широк круг професионалаца у правосуђу, полицији,
органима социјалног старања, и др. Очекивања су да ће студирање на овом
подмодулу мотивисати полазнике да у будућем професионалном ангажовању
унапреде законска и практична решења у сузбијању малолетничког
криминалитета.

 
Нови подмодул Сузбијање организованог криминалитета, тероризма,

корупције, обједињује излагање о криминолошком и кривичноправном
промишљању једног од најсложенијих типова криминалне активности –
организованом криминалитету. На овом курсу излаже се о његовим основним
појавним облицима, делатностима, структури и начинима контроле. Излажу се
искуства држава које се већ дуже време суочавају са овом појавом (САД,
Италија, Немачка), али и оних у којима су најтеже форме организоване
криминалне делатности почеле са процесом транзиције.
            Међународни напори за координисано деловање у правцу контроле
организованог криминалитета имају посебан значај. Студенте би требало
упознати са тим напорима како на нормативном плану, тако и са специфичним
истражним техникама чија примена може дати задовољавајуће резулате.
Такође, требало би теоријска знања повезати са практичним упознавањем, чему
би служило присутвовање суђењима у Одељењу за организовани криминалитет
у Београду, посете УБОПОКУ и другим институцијама ангажованим на сузбијању
организованог криминалитета.



Ад. 8.
 

О Д Л У К A
 
Усвајају се силабуси за предмете - вештине Правна клиника и

Номотехника и писање правних аката, у школској 2012/2013. години.
 
Ад. 9.
 

О Д Л У К A
 

I Одобрава се организовање V међународне конференције Belgrade
Arbitration Conference, као и подношење захтева за суфинансирање овог
научног скупа Министарству просвете, науке и технолошког развоја  Републике
Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у
Београду, 15. марта 2013. године.
           

II Одобрава се организовање VI Belgrade Open Pre-moot-a,
међународног студентског такмичења из области међународног
привредног и арбитражног права, као и подношење захтева за
суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете, науке и технолошког
развоја  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у
Београду, 16. и 17. марта 2013. године.
                                                             
Ад. 10.
 

О Д Л У К A
О РОКОВИМА ЗА ОКОНЧАЊЕ

 МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
 

Члан 1.
            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, могу да одбране магистарски рад,
најкасније до 30. септембра 2014. године, под условом да исти пријаве до 31.
децембра 2012. године.
 
            Студенти из става 1. овог члана  који су пријавили или ће пријавити
магистарски рад, дужни су да исти предају ради формирања комисије за преглед
и оцену, најкасније до 30. септембра 2013. године.

Члан 2.
            Кандидати који су до ступања на снагу Закона о изменама и допунама
Закона о високом образовању пријавили докторску дисертацију, имају право да
стекну научни степен доктора наука, најкасније до 30. септембра 2016. године.
 
            Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона, могу пријавити докторску
дисертацију, најкасније до 30. септембра 2013.  године.
 



            Лица из става 1. и 2. овог члана дужна су да предају докторску
дисертацију ради формирања комисије за преглед и оцену, најкасније до 30.
септембра 2015. године.
 

О Д Л У К A
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 Одлуком Наставно-научног већа



Правног факултета у Београду о прецизирању услова за упис на мастер
академске студије, донетом на седницама од 22. фебруара, 1. новембра и 6.
децембра 2010. 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.

 
 

O Д Л У К A
 
Члан 1.

Студенти уписани на мастер академске студије у школској 2010/2011.
години, на Управно-судском модулу и Пословно-правном модулу I, а на основне
академске студије школске 2006/2007. године и нису положили ниједан испит,
могу уписати мастер академске студије на другом модулу (под-модулу).

 
    Члан 2.

Студентима уписаним на мастер академске студије у школској 2010/2011.
години, на Управно-судском модулу и Пословно-правном модулу I, који су
положили најмање један испит, може се, из оправданих разлога, продужити рок
за окончање студија до краја школске 2012/2013. године.

 
Уколико у том року не заврше студије, могу уписати други модул (под-

модул), на којем им се признају до тада положени испити, под условом да се
наставни планови подударају.

 

О Д Л У К A
 

Члан 1.
 Кандидатима који су завршили правни факултет и последипломске

специјалистичке студије "Право Европске уније-европско право", стекавши
звање Специјалисте за европско право на Правном факултету у Београду,
приликом уписа на мастер академске студије – Мастер европских интеграција,
признају се, као положени испити: Увод у студије Европске уније, и два
опциона предмета.

 
Члан 2.

Кандидати из члана 1. ове одлуке у обавези су да положе Практичне
вештине, један опциони предмет са листе од 12 опционих предмета, без
обавезе присуствовања настави, као и да ураде и одбране семинарски рад и
мастер рад.

 
Ад. 13.



О Д Л У К A
           

Одобрава се организовање курса "Основни проблеми међународног
кривичног права и међународног кривичног правосуђа", који Правни
факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са мисијом Организације за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Београду, организује током зимског
семестра школске 2012/2013. године.
 
Ад. 14.
 

О Д Л У К A
 
Одобрава се реализација пројекта "Школа дипломатије и

међународних односа", а за координатора одређује доцент, др Бојан
Милисављевић.
 

 
Седница је закључена у 21²º.

 
 
  
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
  
 Биљана Живановић Ступар
                                               
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                    Декан

    
    Професор др Сима Аврамовић

 

 


