
 
З А П И С Н И К

 
са XXVII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 21. септембра 2015. године, са почетком у 18³º часова.
 

Седницом је председаваo проф. др Сима Аврамовић, декан Факултета.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Примање записника са XXVI седнице
2.      Саопштења
3. Захтев Студентског парламента за одобравање:

а) продуженог октобарског испитног рока

            б) полагања испита у новембарском и децембарском испитном року
4.      Захтев студената уписаних на Факултет школске 2006/07. године за продужење

рока за завршетак студија
5.      Предлог за продужење рока за завршетак студија студената уписаних у прву

годину школске 2007/08. године 

6.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног редовног професора за Уставноправну ужу научну област  –
предмети Уставно право и Парламентарно право

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

в) једног ванредног професора за ужу научну област Теорија права и
државе – предмет Увод у право
            г) једног ванредног професора за Уставноправну ужу научну област - 
 предмети Уставно право и Право локалне самоуправе
            д) једног доцента или ванредног професора за ужу научну област
Економија и право (Економска анализа права)– предмет Основи економије

            ђ) једног доцента за Управноправну ужу научну област – предмет Управно право

7.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор два
демонстратора за Управноправну ужу научну област – предмети Управно право и
Управно процесно право

8.      Давање сагласности за рад:

a)      проф. др Дејану Поповићу – Војна академија у Београду

б) проф. др Зорану Томићу - Академија за националну безбедност у Београду

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

г) доц. др Наташи Петровић Томић - Војна академија у Београду

9. Докторске дисертације и магистарске тезе
10. Утврђивање предлога за измену члана 14. Статута Правног факултета



(четврти продекан)

11.  Извештај главног и одговорног уредника часописа "Анали Правног факултета у
Београду"

12. Разматрање предлога катедара за измену члана 51. Статута Правног факултета
("Анали Правног факултета у Београду")

13. Разматрање предлога катедара за измену члана 116. Статута Правног факултета
(продужење радног односа наставника)

14.  Предлагање и именовање представника Правног факултета у органима Универзитета у
Београду:

            а) три представника у Већу групације друштвено-хуманистичких наука

            б) једног кандидата за члана Савета Универзитета

            в) једног кандидата за представника Већа групације у Већу за студије 

            г) једног представника у Већу научних области друштвено-хуманистичких наука

15.  Предлог Катедре за јавно право за оснивање Правне клинике за еколошко право

16.  Утврђивање предлога за стицање научног звања виши научни сарадник др Јелене
Ћеранић

17.  Признавање испита на:

a)      основним академским студијама

 б) мастер академским студијама-мастер европских интеграција

18. Текућа питања
19.  Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 3.

 

а) Захтев Студентског парламента за одобравање продуженог октобарског
испитног рока

 

О Д Л У К А

 

Члан 1.

 

Одобрава се продужени октобарски испитни рок, који почиње 5. октобра, а
завршава се 7. октобра 2015. године.

 



Члан 2.
           
            У продуженом октобарском испитном року из члана 1. ове одлуке, може се
полагати само један испит.

Члан 3.
           
            Ова одлука важи за школску 2014/2015. годину.
 
           
            б) Захтев Студентског парламента за одобравање полагања испита у
новембарском и децембарском испитном року
 

О Д Л У К А
 

Одобрава се одржавање новембарског и децембарског испитног рока за студенте
уписане у школској 2005/2006. и ранијим годинама, који су оверили осми семестар и
имају право на апсолвентске рокове.

 
 
 
Ad 4.
 

 О Д Л У К А
 

О спровођењу поновног уписа студената који су уписали прву годину студија
школске 2006/2007. године а нису завршили студије до краја школске 2014/2015.

године
 

Члан 1.
 

Студент који се уписао на прву годину студија на Правном факултету
Универзитета у Београду школске 2006/2007. године, а није завршио студије до краја
школске 2014/2015. године, губи статус студента и може се само још једном уписати на
основне академске студије Правног факултета Универзитета у Београду, без полагања
пријемног испита.

Рок за завршетак студија је двоструки број година од новоуписане године студија
Члан 2.

 
Студенту из члана 1. ове Одлуке признају се положени испити и одслушана

настава, односно предиспитне обавезе у школској 2014/2015. години
 

Члан 3.
 

Студент из члана 1. ове Одлуке који је закључно са школском 2014/2015.годином
започео полагање испита из предмета IV године студија, може наставити полагање
испита по програму који је важио када је први пут уписан на ове студије.
           
Ad 10.
 
           

ПРЕДЛОГ ОДЛУКE
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 



Члан 1.
 

У члану 14. став 1. Статута реч „четири“ замењује се речју „пет“, а реч „три“  речју
„четири“.

Члан 2.
 

            У члану 14. став 2, после речи „финансије“ брише се „и“ и ставља „зарез“, а на
крају става брише се тачка и додаје „и продекан за међународну сарадњу“.
 

Члан 3.
 

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Факултета, по претходно добијеној сагласности
Универзитета.

 
 
           
Ad 14.

О Д Л У К А
 

За представнике Правног факултета у органима Универзитета у Београду који се
конституишу за период 2015-2018. година, предлажу се следећи кандидати, и то за:
 
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
           

Др Сима Аврамовић, редовни професор и декан Факултета

            Др Вук Радовић, ванредни професор
Др Бојан Милисављевић, ванредни професор
Др Марија Караникић Мирић, ванредни професор;

 
САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА

            Др Слободан Марковић, редовни професор;
 
ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ
 

Др Марко Давинић, ванредни професор.

 
Ad 15.

 

O Д Л У К А

O ОСНИВАЊУ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ ЗА ЕКОЛОШКО ПРАВО

        
          Одобрава се оснивање Правне клинике за еколошко право Правног факултета у
Београду, за школску 2015/2016. годину.

 



                                                                                                                 
Седница је закључена у 19,45 сати.
 

 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
                     
 Биљана Живановић Ступар               
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                                Декан
 

Професор др Сима Аврамовић
 
 
 
 
 


