ПРАВНА КЛИНИКА ЗА
ЕКОЛОШКО ПРАВО
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЕКОЛОШКО ПРАВО
Jean Monnet Катедра за еколошко право
Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за шесту
генерацију полазника Правне клинике за еколошко право. На конкурс се могу
пријавити студенти треће и четврте године основних студија, апсолвенти, као и
студенти мастер студија. Од септембра 2019. године, Правна клиника за еколошко
право се одвија у оквиру Jean Monnet Катедре за еколошко право, чиме је
програм правне клинике Европскa комисијa издвојила као посебан програм који је
препознатљив и вреднован од стране образовних и стручних установа у државама
чланицама ЕУ и институцијама ЕУ.
Програм Правне клинике за еколошко право траје два семестра. Настава ће
се одржавати током зимског семестра школске 2019/2020. године на Правном
факултету у Београду (једном недељно / два школска часа) или online, у зависности
од мера које ће бити прописане у сврху сузбијања Covid-19 и смањивања
епидемиолошких ризика. Предавања изводе наставници Правног факултета, судије,
адвокати и представници Министарства животне средине. У летњем семестру,
студенти имају могућност да прате рад органа управе и судова у еколошким
стварима, припремају извештаје и анализе у овој области, као и да раде са
клијентима. Активности ће бити усклађене са мерама смањивања епидемиолошких
ризика и сузбијања Covid-19.
Студенти Правне клинике за еколошко право имају могућност обављања
праксе у стручним службама:

• Министарства животне средине
• Заштитника грађана
• Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности
• Прекршајног суда
• Народне скупштине Републике Србије
Заинтересовани студенти нове генерације ће бити у прилици да се укључе у
рад пројекта Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и учествују у
изради Нацрта Закона и подзаконских аката у области заштите животне средине.
Од школске 2018/2019 године је отворена и могућност да студенти, по позиву,
присуствују раду Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине
Републике Србије.
Студенти који се определе за Правну клинику за еколошко право, похађају
предавања и узму учешће у раду са клијентима положили су испит из вештине
Правна клиника.
ПРИЈАВА: Пријаве са биографијом (обавезно навести ако је положен испит из
еколошког права или се студент у текућој години пријављује за изборни предмет
на трећој години студија - Еколошко право или изборни предмет на четвртој
години студија - Право климатских промена, годину студија, бр. индекса,
просечну оцену, и остале референце које Вас квалификују за похађање Правне
клинике за еколошко право) послати проф. др Мирјани Дреновак-Ивановић на:
ekoloskopravnaklinika@outlook.com
Рок за пријављивање је 9. октобар 2020. године. Настава почиње 16. октобра
2020. године.
Информације о активностима
Правне клинике доступне на:
www.goo.gl/ahP4ch

Клинику подржава

