
 
З А П И С Н И К

 
са XIX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 27. октобра 2014. године, са почетком у 18ºº часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.      1. Примање записника са XVIII седнице

2.      2. Саопштења

3.      3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

                        а) једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област –
предмет Компанијско право
                        б) једног ванредног професора за Грађанскоправну ужу научну област –
предмет Грађанско процесно право
                        в) једног доцента за Пословноправну ужу научну област –         предмети

Међународно трговинско право и Арбитражно право
                        г) једног асистента за ужу научну област Правна историја –       предмет

Црквено право (поновни избор)
                        д) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну         област –         
предмет Облигационо право (поновни избор)

4.      4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног
демонстратора за ужу научну област Социологија права – предмет Основи социологије
права

5.      5. Утврђивање предлога за продужење радног односа:

                        а) проф. др Мирку Васиљевићу
                        б) проф. др Дејану Поповићу

6.      6. Давање сагласности за рад:

            а) проф. др Јовица Тркуља – Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди
            б) проф. др Саша Бован – Филозофски факултет Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

                        в) проф. др Вук Радовић – Географски факултет Универзитета у Београду
г) проф. др Бојан Милисављевић – Висока хотелијерска школа у Београду

                        д) доц. др Љубинка Ковачевић – Војна академија у Београду
                        ђ) мр Данка Стојаковић – Економски факултет Универзитета у Београду

7.     7.  Одређивање Комисије за спровођење поступка за избор у научно звање научни
сарадник др Вељка Делибашића

8.      8. Допуна Плана извођења наставе у школској 2014/2015. години

9.     9.  Предлог Катедре за грађанско право о увођењу писаних елиминационих испита на
предмету Грађанско процесно право



10.  10. Докторске дисертације и магистарске тезе

11.  11. Доношење Одлуке о упису на докторске академске студије

12.  Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије

13.  12. Признавање испита на основним академским студијама

14.  13. Текућа питања

15.  14. Разно.

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.
 
Аd 8.

 
О Д Л У К A

 
Врши се исправка усвојеног плана извођења наставе на Катедри за теорију,

социологију и филозофију права у школској 2014/2015.години, у делу који се односи на
уџбенике за извођење наставе и полагање испита из предмета Основи социологије
права, на тај начин да основну литературу чине уџбеници:

 
1.      М. Митровић-Д. Вуковић, Основи социологије права, Београд, 2014;
2.      С. Бован, Основи социологије права, Београд, 2014.
б) На основу предлога Катедре за јавно право, Веће је једногласно донело

 
О Д Л У К A

 
Врши се допуна усвојеног плана извођења наставе на Катедри за јавно право у

школској 2014/2015.години, на тај начин да се проф. Др Марко Давинић уврсти у
списак предавача и испитивача на мастер академским студијама за предмет Управно
право у оквиру Јавно-правног модула, Управно-правног под-модула.

 
Аd 9.
 

О Д Л У К A
 

            Одобрава се увођење писаних елиминационих испита на предмету Грађанско
процесно право.
 
Ad 13.
           

О Д Л У К A
 

Члан 1.
           

Студент Правног факултета Универзитета у Београду који је уписао факултет пре
ступања на снагу Закона о високом образовању, а није завршио започете студије, може
прећи на наставни план усвојен на седници Наставно-научног већа од 6. децембра 2010.
године и Савета Факултета од 20. априла 2011. године.

Испити положени по наставном плану по коме су уписали студије, признају се за
испите положене по наставном плану из 2011. године, као и вредновање ЕСПБ бодова.

Члан 2.
           



            Студенту који је уписао Правни факултет Универзитета у Београду по Закону о
високом образовању из 2005. године и наставном плану предвиђеном Статутом Правног
факултета из 2006. године, а студије завршава по наставном плану из 2011. године,
положени предмети се признају за испите из предмета по наставном плану из 2011.
године.

Члан 3.
 

            О извршењу ове Одлуке стараће се шеф Одсека за наставу и студентска питања.
 

 
Седница је закључена у 20ºº сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
                      
   Биљана Живановић Ступар               
 
 
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                                Декан
 
                                                                            Проф. др Сима Аврамовић
                           
 


