
 
З А П И С Н И К

 
са X седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 15. септембра 2016. године, са почетком у 12³º часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1.      Примање записника са IX седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног ванредног професора за Радноправну ужу научну област –
предмете Радно право и Међународно радно право

б) једног доцента за Пословноправну ужу научну област – предмете
Трговинско право и Саобраћајно право

                       в) једног сарадника у настави за Пословноправну ужу научну област – предмет
Међународно трговинско право и Вештине: Номотехника и писање правних аката и
Студије случаја и симулација суђења

4.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор:

а) једног демонстратора за ужу научну област Правна историја – предмет Римско
приватно право

            б) једног демонстратора за ужу научну област Правна историја – предмет
Упоредна правна традиција

в) једног демонстратора за ужу научну област Макроекономија – предмет
Економска политика

5.      Предлог Катедре за јавно право за организовање Мaster Academic Studies –
International Мaster in Public Procurement Management (IMPPM)

6.      Доношење Одлуке о начину извођења наставе на Правној клиници у школској
2016/2017. години

7.      Давање сагласности за рад:

            а) проф. др Дејану Поповићу - Војна академија у Београду       

            б) проф. др Гордани Илић-Попов - Војна академија у Београду

            в) проф. др Милану Шкулићу - Правни факултет Универзитета у Новом Саду

            г) проф. др Саши Бовану - Филозофски факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици

8.      Доношење Одлуке о измени структуре ЕСПБ бодова у наставном плану мастер и
докторских студија

9.      Докторске дисертације



10.  Предлог Студентског парламента о пријављивању изборних предмета после
фебруарског рока

11.  Предлог за организовање Студија за иновацију (специјализацију) знања из
Еколошког права у школској 2016/2017. години

12.  Текућа питања

13.  Разно.
 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.
 

 
             

                       
Ad 5.

О Д Л У К УА
 
             Одобрава се организовање мастер програма "Међународни мастер програм –
Менаџмент јавних набавки" (International Master in Public Procurement
Management-IMPPM).
 

Мастер програм заједно организују Универзитет у Београду - Правни факултет и
Универзитет Тор Вергата у Риму, Департман за економију и финансије. Програм се
изводи на Правном Факултету у Београду, током  школске 2017/2018. године.
 
Ad 6.

 
О Д Л У К А

 
             Прихвата се предлог "Pro Bono"- Невладине организације за пружање бесплатне
правне помоћи путем интернета и одобрава организовање Програма електронске
правне клинике у школској 2016/2017. години.

                   О Д Л У К А
 
             Одобрава се организовање и усваја програм рада Правне клинике за еколошко
право у школској 2016/2017. години.
 
            Испите из вештине Правна клиника за еколошко право изводи доц. др Мирјана
Дреновак Ивановић.
 
Ad 8.
 

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ СТРУКТУРЕ ЕСПБ БОДОВА

У НАСТАВНОМ ПЛАНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 
Члан 1.

 



Студент уписан на мастер академске студије Правног факултета Универзитета у
Београду, у оквиру студијског програма за научноистраживачки рад и припрему и
одбрану мастер рада, остварује 20 ЕСПБ бодова, тако да се научноистраживачки рад и
припрема мастер рада вреднују са 10 ЕСПБ бодова, а одбрана мастер рада са 10 ЕСПБ
бодова.

 
Члан 2.

 
Студент уписан на докторске академске студије Правног факултета Универзитета

у Београду, у оквиру студијског програма за научноистраживачки рад и припрему
пројекта и одбрану докторске дисертације, остварује 20 ЕСПБ бодова, тако да се
научноистраживачки рад и припрема пројекта докторске дисертације вреднују са 10
ЕСПБ бодова, а одбрана докторске дисертације са 10 ЕСПБ бодова.

 
Члан 3.

 
Студенту који се уписао на мастер академске студије Правног факултета

Универзитета у Београду, а који је део студијског програма остварио на другој
високошколској установи у иностранству у складу са споразумом између те
високошколске установе и Универзитета у Београду, одобрава се преношење 10 ЕСПБ
бодова остварених на иностраној високошколској установи и њихово признавање као 10
ЕСПБ бодова за научноистраживачки рад и припрему мастер рада из члана 1. ове
Одлуке.

Члан 4.
 

Студенту који се уписао на докторске академске студије Правног факултета
Универзитета у Београду, а који је део студијског програма остварио на другој
високошколској установи у иностранству у складу са споразумом између те
високошколске установе и Универзитета у Београду, одобрава се преношење 10 ЕСПБ
бодова остварених на иностраној високошколској установи и њихово признавање као 10
ЕСПБ бодова за научноистраживачки рад и припрему пројекта докторске дисертације из
члана 2. ове Одлуке.

 
Члан 5.

 
О извршењу ове Одлуке стараће се Одсек за мастер и докторске студије.

 
Члан 6.

 
Ову одлуку објавити на огласној табли и интернет страници Правног факултета у

Београду.
 
Ad 10.
 

                        О Д Л У К А
О ОПРЕДЕЉИВАЊУ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

 
Члан 1.

 
Студент основних академских студија приликом уписа школске године

опредељује се које ће предмете слушати у тој школској години са листе изборних
предмета у оквиру наставног плана са III и IV године студија.

 



Члан 2.
 

Студент из члана 1. ове одлуке може се, за предмете који се слушају у пролећном
семестру, определити и после јануарског односно фебруарског испитног рока те школске
године.

 
Студент из члана 1. може после јануарског односно фебруарског испитног рока

заменити изборни предмет из јесењег семестра (за који се определио приликом уписа
школске године) за предмет из пролећног семестра.

 
Члан 3.

 
О извршењу ове одлуке стараће се Одсек за наставу и студентска питања.

 
Ad 11.

 
О Д Л У К У

 
Одобрава се организовање и усваја програм Студија за иновацију

(специјализацију) знања из Еколошког права у школској 2016/2017. години.
 

           
            Седница је закључена у 13,25 сати.
 
 

 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         

 
             

 Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                             ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

            Декан
 

              
    Професор др Сима Аврамовић

 
 
 
 


