
З А П И С Н И К
 
са XXII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 24. септембра 2012. 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 XXI седнице
2.       Саопштења
3.       Извештај о раду Управе Факултета у мандатном периоду 2009/10-2011/12. година
4. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област – предмети
Компанијско право и Трговинско право

б) једног доцента за ужу научну област Социологија права – предмет Основи
социологије права
            в) једног асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
право (поновни избор)

5.       Предлагање кандидата за члана:
                  а) Већа групације друштвено-хуманистичких наука
                  б) Савета Универзитета

            в) једног представника Већа групације у Већу за студије при Универзитету
6.       Давање сагласности доц. др Наташи Петровић Томић за рад на Војној академији у

Београду
7.       Разматрање Правилника о условима, начину и поступку избора демонстратора
8.       Доношење Одлуке о поновном упису студената на мастер студије
9.       Одређивање Комисије за стицање научног звања научни саветник др Душка

Димитријевића
10.   Докторске дисертације
11.   Захтев Студентског парламента за увођење другог октобарског рока
12.   Доношење Одлуке о организовању "South East Europe rounds of the Monroe E. Price

international media law moot court competition"
13.   Признавање испита на мастер студијама

14. Разно.
 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ад. 3.

 
О Д Л У К A

 
Прихвата се извештај Управе Факултета о раду у мандатном периоду 2009-2012. година.
 

Ад. 5.
 
            За своје представнике у телима Универзитета у Београду, Веће је предложило следеће
кандидате, и то за:
 
а) Веће групације друштвено-хуманистичких наука
           

1.       Др Сима Аврамовић, редовни професор и декан Факултета
2.       Др Борис Беговић, редовни професор



3.   Др Миодраг Јовановић, ванредни професор
4.  Др Вук Радовић, доцент

 
б) Савет Универзитета

            1. Др Слободан Марковић, редовни професор
 

в) Веће за студије при Универзитету
 

1. Др Зоран Томић, редовни професор.
 
Ад. 7.

 
ПРАВИЛНИК

о условима, начину и поступку избора демонстратора
 

Члан 1.
            Ради подстицања студената на образовни и стручни рад, као и помагања наставницима у
извођењу наставе, првенствено вежби, могу се за поједине предмете ангажовати сарадници у
звању демонстратора.
           
            У звање демонстратора може бити изабран студент мастер академских, односно
докторских студија у области правних наука, односно других одговарајућих наука, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује
смисао за наставни рад.
           
            Изузетно за наставу на позитивноправним предметима, пре свега процесним предметима,
у звање демонстратора може бити изабрано лице са положеним правосудним испитом и радним
искуством од најмање 3 године на пословима који су у непосредној вези са предметом за који се
бира.
           

Члан 2.
            Одлуку о потреби ангажовања демонстратора и саставу Комисије за избор доноси
Наставно-научно веће на предлог одговарајуће катедре.
            Предмети на којима постоји потреба за демонстраторима у одређеној школској години
одређују се  по правилу приликом усвајања плана извођења наставе за ту школску годину.

Члан 3.

            На основу одлуке Наставно-научног већа декан Факултета расписује оглас који се
објављује у средствима јавног информисања, на огласној табли и интернет страници факултета.

            Оглас садржи следеће податке: звање за које се расписује, опште и посебне услове које
кандидат треба да испуни, рок за пријављивање и документа која кандидат прилаже као доказ да
испуњава услове.

            Рок за подношење пријава је, по правилу, 15 дана од дана објављивања огласа.

 

Члан 4.

            Избор у звање демонстратора врши декан Факултета на предлог Комисије за избор.
            Приликом избора узима се у обзир већа општа просечна оцена, просечна оцена из
предмета уже научне области у којој се налази предмет за који се кандидат бира, време трајања
студија, научни и стручни радови, способност и мотивисаност за рад у настави, познавање



светских језика од значаја за предмет за који се бира, као и други критеријуми који су уобичајени у
избору за сарадничка звања.
 

Члан 5.
             Ако се на расписани оглас не пријави ни један кандидат или се не изабере ни један
кандидат, Факултет може расписати нови конкурс.

 
Члан 6.

            Са лицем изабраним у звање демонстратора декан Факултета закључује уговор на почетку
семестра за време док траје извођење наставе из предмета за који је изабран, без заснивања
радног односа.

 
Члан 7.

            Овај правилник ступа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.
 
Ад. 8.

 
О Д Л У К А

о поновном упису студената на мастер студије
           
            Студентима мастер академских студија, који не заврше студије у року од две године, из
оправданих разлога, може се продужити рок за окончање студија за још једну школску годину.
 
            Уколико ни у том року не заврше студије, могу се поново уписати (обновити упис) и
признају им се до тада положени испити.
 

 
Ад. 11.

 
О Д Л У К А

 
Члан 1.

             Одобрава се продужени октобарски испитни рок, који почиње 15. октобра, а завршава се
19. октобра 2012. године.
 

Члан 2.
У продуженом октобарском испитном року из чл. 1. ове Одлуке, може се полагати само

један испит.
 
                                                            Члан 3.
            Ова Одлука важи само за школску 2011/2012. годину.
 
            .  
Ад. 12.

 

О Д Л У К У
           
            Одобрава се организовање "South East Europe rounds of the Monroe E. Price
international media law moot court competition", регионалног међународног студентског



такмичења из области међународног медијског права, које ће се одржати 15. и 16. децембра 2012.
године.

 
Седница је закључена у 20³º сати.

 
   
     ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
  
    Биљана Живановић Ступар
                                                                     ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                         
                      Декан

      
                                 Професор

др Мирко Васиљевић
 

 


