
 
З А П И С Н И К

 
са XVI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 7. новембра 2011. године, са почетком у 18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

        
1. Примање записника са XV седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног наставника за ужу научну област Страни језик – Француски (поновни
избор)

б) једног наставника за ужу научну област Страни језик – Немачки (поновни избор)
в) једног асистента за уже научне области Теорија права и државе и Филозофија

права - предмете Увод у право и Филозофија права
4.       Давање сагласности за рад:

            а) проф. др Миленку Крећи – Криминалистичко-полицијска акдемија у Београду
            б) проф. др Стевану Лилићу – Географски факултет Универзитета у Београду

в) доц. др Војиславу Станимировићу – Филолошки факултет Универзитета у
Београду  
            г) доц. др Вуку Радовићу – Географски факултет Универзитета у Београду
            д) доц. др Милошу Живковићу – Грађевински факултет Универзитета у Београду
                           

                  ђ) мр Данки Стојаковић - Економски факултет Универзитета у Београду
                  е) Катарини Доловић – Грађевински факултет Универзитета у Београду
5.       Информација о задужењима наставника и сарадника књигама и часописима из

Библиотеке Факултета
6.       Информација о терминима наставника за октобарски испитни рок
7. Докторске дисертације
8.       Магистарске тезе
9.       Доношење Одлуке о упису на:
                  а) мастер студије

                        б) докторске студије
10.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
11.   Предлог о организовању:
                  а) научне конференције Сто година српске социологије

                        б) IV међународне конференције Belgrade Arbitration Conference и V Belgrade
Open Pre-Moot-а

12.   Усвајање силабуса на докторским студијама
13.   Предлог Правилника о раду већа година
14.   Предлог проф. др Мирјане Стефановски за организовање наставе на Државно-

историјском под-модулу мастер студија у школској 2011/ 2012. години
15.   Предлог Катедре за грађанско право за увођење писмених квалификационих испита на

предмету Међународно приватно право
16.   Признавање испита на:
                  а) основним студијама
                  б) докторским студијама
17. Одређивање новог члана Комисије за давање мишљења о предлогу за оглашавање
ништавом дипломе др Балше Кашћелана о стеченом академском називу магистра наука
18. Разно.



 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ад. 11.

                 
            а) Предлог о организовању научне конференције "Сто година српске социологије"

О Д Л У К A
 

             Прихвата се предлог Српског социолошког друштва да Правни факултет Универзитета у
Београду буде саорганизатор научне конференције "Сто година српске социологије", која ће
се одржати 1. и 2. септембра 2012. године.
 

У име Правног факултета, именују се чланови Организационог одбора Конференције, и то:
 
Проф. др Мирко Васиљевић, Декан
Проф. др Драган Митровић, шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију права
Проф. др Милован Митровић.                          
 
б) Предлог о организовању IV међународне конференције "Belgrade Arbitration

Conference" и V "Belgrade Open Pre-Moot-а"
 

О Д Л У К A
 

             1. Одобрава се организовање IV међународне конференције "Belgrade Arbitration
Conference", као и подношење захтева за суфинансирање овог научног скупа Министарству
просвете и науке  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду 23. марта
2012. године.
 

2. Одобрава се организовање V "Belgrade Open Pre-Moot-a", међународног студентског
такмичења из области међународног привредног и арбитражног права, које ће се одржати 24. и
25. марта 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 
Ад. 12.
 

О Д Л У К A
 

                       Усваја се силабус за предмет СЛОБОДА ЗАВЕШТАЊА И НУЖНИ ДЕО на
докторским студијама
 
 
Ад. 13.
 

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ВЕЋА ГОДИНА

 
I Основне одредбе

 
Члан 1.

Овим правилником се уређују циљеви, задаци, организација и начин функционисања Већа
година.

 
Члан 2.



Већa година су саветодавни орган Наставно-научног већа Факултета.
            Веће година формира се на свакој години основних академских студија, као и на мастер
академским студијама.

 
II Циљеви

 
Члан 3.

            Веће година, као саветодавни орган Наставно-научног већа Факултета, стара се о
контроли квалитета наставе и предузимања мера за унапређење квалитета студија.

 
Веће година, ради контроле квалитета наставе, ради на: 
а) анализи студијског програма и квалитета наставе;
б) анализи ефикасности студирања и евалуацији стицања ЕСПБ бодова;
в) предлагању мера и активности унапређења квалитета наставе и реформи студијског

програма;
г) другим методама за утврђивање квалитета студија.

 
III Организација

 
Члан 4.

Веће година чине сви наставници и сарадници са те године студија и 20% студената од
укупног броја чланова Већа из реда наставника и сарадника.

Поред чланова Већа из става 1. овог члана, састав Већа чине и чланови по функцији.
Чланове Већа, по функцији, из става 2. овог члана, чине продекан за наставу и студент

продекан.
Члан 5.

Председник Већа
 
Већем председава председник Већа.
Функцију председника Већа врши продекан за наставу.
Надлежности председника Већа:

а) стара се о раду Већа;
б) сазива и води седнице Већа;
в) именује свог заменика, по правилу, најстаријег наставника по звању;
г) именује секретара Већа.

 
Члан 6.

Заменик председавајућег
 

Председник Већа именује заменика председника Већа из реда наставника, чланова Већа.
У случају спречености председника Већа, заменик председника председава радом Већа.

Члан 7.
Секретар Већа

 
Секретар Већа:
- води записник на седници Већа;
- доставља потписани примерак записника Архиви Факултета;
- доставља одлуке Већа Наставно-научном Већу;
- обавља друге послове у складу са природом свога задужења.

 
Члан 8.

Чланови из реда наставника и сарадника
 



Чланове Већа из реда наставника и сарадника чине сви наставници и сарадници са те
године студија.

Чланови Већа из реда наставника и сарадника дужни су да присуствују седницама Већа и
учествују у њиховом раду.

Изостанак са седнице Већа, члана Већа из реда наставника и сарадника,  мора бити
оправдан и пријављен председавајућем.

Члан 9.
Чланови Већа из реда студената

 
Чланови Већа из реда студената чине 20% укупног броја чланова Већа.
Чланове Већа из реда студената бира и делегира Студентски парламент са те године

студија, као и са старије године студија.
Чланови Већа из реда студената дужни су да присуствују седницама Већа и учествују у

њиховом раду.
Чланови Већа из реда студената, за свој рад у Већу, одговорни су студенту продекану.
Изостанак са седнице Већа, члана Већа из реда студената, мора бити оправдан и

пријављен студенту продекану.
Члан 10.

Чланови Већа по функцији
 
Чланови Већа, по функцији, за свој рад у Већу, одговорни су Декану Факултета.

 
IV Рад Већа

 
Члан 11.

Веће почиње са радом са почетком школске године.
Веће има три редовне седнице у току једног семестра.
Веће може одржати и ванредне седнице.

 
Члан 12.

Ванредну седницу заказује председник Већа или, у случају његове спречености, заменик
председника Већа.

Ванредна седница заказује се на захтев члана Већа по функцији или 1/3 чланова Већа.
Члан 13.

За рад Већа потребно је да седници Већа присуствује већина чланова Већа.
 

Члан 14.
Веће године одлучује јавним гласањем.
Одлука је донета када за њу гласа већина присутних чланова Већа.

 
Члан 15.

Одлуке овог Већа су саветодавног карактера и достављају се на увид Наставно-научном
већу Факултета.

 
V Прелазне и завршне одредбе

 
Члан 16.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењује се наредног дана
од дана објављивања на интернет страници Факултета.

Наставно-научно Веће може донети нов, променити или допунити овај правилник,
искључиво уз сагласност студентских представника.

 
Ад. 15.



 
О Д Л У К A

 
Одобрава се увођење писменог квалификаторног испита на предмету Међународно

приватно право, код сва три испитивача, и то: проф. др Гаше Кнежевића, проф. др Александра
Јакшића и проф. др Владимира Павића.

 
Седница је закључена у 19 часова и 50 минута.

 
            
  ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
 
Биљана Живановић Ступар
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                                                  Декан

  
                                                                        Професор др Мирко Васиљевић

 

 


