
 
З А П И С Н И К

 
са XI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 24. октобра 2016. године, са почетком у 18³º часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.   Примање записника са X седнице
2.   Саопштења

3.      Изменe и допуне Плана извођења наставе на основним и мастер академским
студијама Катедре за правну историју, Катедре за правно-економске науке и
Катедре за међународно право и међународне односе у школској 2016/2017.
години

4.   Давање сагласности за рад:

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

б) проф. др Вуку Радовићу-Географски факултет Универзитета у Београду

в) проф. др Бојану Милисављевићу-Висока хотелијерска школа у Београду

                        г) проф. др Војиславу Станимировићу-Филозофски факултет
Универзитета у Београду

            д) доц. др Мирјани Дреновак Ивановић-Географски факултет Универзитета у
Београду

            ђ) мр Данки Стојаковић – Економски факултет Универзитета у Београду

5.   Именовање чланова Етичке комисије Факултета

6.   Предлагање чланова за стручна већа Универзитета

7.   Утврђивање предлога Правилника о докторским студијама

8.   Докторске дисертације
9.   Доношење Одлуке о упису на:
                  а) докторске академске студије
                  б) мастер академске студије
10.  Предлог Катедре за јавно право за увођење предмета Судска контрола управе у

упоредном праву у програм академских мастер и докторских студија
11.  Доношење Одлуке о организовању међународне конференције "Право и

транзиција"
12.  Предлог управника мастер академских студија Мастер европских интеграција за

упис на Мастер европских интеграција у  школској 2016/2017. години
13.  Захтев студената за полагање испита у апсолвентским роковима
14.  Признавање испита на:
                  а) основним академским студијама
                  б) мастер академским студијама



15.  Текућа питања

16.  Разно.
 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.
 

 
 
 
 
 
Ad 3.
 

О Д Л У К А
           
            Прихвата се предлог Катедре за правну историју за измену Плана извођења
наставе у школској 2016/2017. години, на тај начин да се одређује др Растко Јовић,
доцент Православног богословског факултета Универзитета у Београду, за предавача и
испитивача на предмету Црквено право.

 
О Д Л У К A

 
            Прихвата се предлог Катедре за правно-економске науке за допуну Плана
извођења наставе на мастер академским студијама, на тај начин да се настава изводи и
на изборном предмету Међународно уговорно пореско право, током летњег семестра
школске 2016/2017. године.
 

О Д Л У К A
 
            Прихвата се предлог Катедре за међународно право и међународне односе за
измену Плана извођења наставе на мастер академским и докторским студијама у 
школској 2016/2017. години, тако што ће стајати да проф. др Миленко Крећа
равноправно изводи наставу на овим нивоима студија.

 
Ad 5.

 

О Д Л У К A

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 
            Именују се чланови и заменици чланова Етичке комисије Правног факултета
Универзитета у Београду, и то:
 

1. Проф. др Мирко Васиљевић, шеф Катедре за грађанско право, члан
2. Проф. др Драгор Хибер, заменик шефа Катедре за грађанско право, заменик члана
3. Проф. др Милан Шкулић, шеф Катедре за кривично право, члан
4. Проф. др Игор Вуковић, заменик шефа Катедре за кривично право, заменик члана
5. Проф. др Зоран Мирковић, шеф Катедре за правну историју, члан
6. Проф. др Милена Полојац, заменик шефа Катедре за правну историју, заменик

члана
7. Проф. др Бојан Милисављевић, шеф Катедре за међународно право и међународне

односе, члан



8. Проф. др Ивана Крстић, заменик шефа Катедре за међународно право и
међународне односе, заменик члана

9. Проф. др Зоран Томић, шеф Катедре за јавно право, члан
10. Проф. др Марко Давинић, заменик шефа Катедре за јавно право, заменик члана
11. Проф. др Дејан Поповић, шеф Катедре за правно-економске науке, члан
12. Проф. др Александра Јовановић, заменик шефа Катедре за правно-економске

науке, заменик члана
13. Проф. др Радмила Васић, шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију

права, члан
14. Проф. др Драгица Вујадиновић, заменик шефа Катедре за теорију, социологију и

филозофију права, заменик члана
15. Асистент мр Драган Павић, члан
16. Асистент Далибор Ђукић, заменик члана
17. Милош Сандић, шеф Одсека за опште послове, члан
18. Владимир Косовац, руководилац Службе за правне, кадровске и административне

послове, заменик члана
19. Јована Танасић, студент продекан, члан
20. Студент Милан Мацура, председник Студентског парламента, заменик члана.

 
Етичка комисија даје мишљења поводом захтева за утврђивање повреде Кодекса

професионалне етике Универзитета у Београду.
           

Мандат чланова Етичке комисије траје четири године, са могућношћу поновног
именовања, а мандат представника студената траје годину дана.
 
Ad 6.

 

За представнике у органима Универзитета у Београду, Веће je  предложило
следеће кандидате:
 

ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

 
1. Др Слободан Марковић, редовни професор
2. Др Гордана Илић-Попов, редовни професор
3. Др Милан Шкулић, редовни професор
4. Др Зоран Мирковић, редовни професор
5. Др Владан Петров, редовни професор и продекан за наставу

 
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
           

1.      Др Драгица Вујадиновић, редовни професор

2.      Др Александра Јовановић, редовни професор и продекан за финансије.

 
Ad 10.

 
 

ПРЕДЛОГ
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА



МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма мастер

академских студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се у
оквиру Јавно-правног модула, Управно-правни под-модул, уводи нови изборни предмет
Судска контрола управе у упоредном праву.

 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма

докторских академских студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај
начин да се у оквиру Управно-правне уже научне области, као нови изборни предмет
уврсти и предмет Судска контрола управе у упоредном праву.

Студијски програм мастер академских студија на Јавно-правном модулу, Управно-
правни под-модул, обухвата следеће предмете, и то:

 
1.      Управно право, обавезни предмет ( јесењи семестар)
2.      Управа и регулаторна реформа, изборни предмет (јесењи семестар)
3.      Судска контрола управе у упоредном праву, изборни предмет (пролећни

семестар)
4.      Акти управе и управне процедуре, изборни предмет (пролећни семестар)
5.      Европски омбудсман и лоша управа, изборни предмет (пролећни семестар)
6.      Завршни рад (општа обавеза).
 
Студијски програм докторских академских студија на Управно-правној ужој

научној области обухвата следеће предмете, и то:
 

1. Управно право, изборни-обавезан предмет за ужу научну област ( други
семестар)

2. Јавна управа, изборни-обавезан предмет за ужу научну област (други семестар)
3. Управно процесно право изборни-обавезан предмет за ужу научну област (други

семестар)
4. Посебно управно право, изборни предмет (трећи семестар)
5. Управно право Европске уније, изборни предмет (трећи семестар)
6. Акти управе и управне процедуре, изборни предмет (трећи семестар)
7. Управа и регулаторна реформа, изборни предмет (трећи семестар)
8. Европски омбудсман и лоша управа изборни предмет (трећи семестар)
9. Судска контрола управе у упоредном праву, изборни предмет (трећи семестар).

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
 
Ad 11.

 
О Д Л У К А

О ОРГАНИЗОВАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"ПРАВО И ТРАНЗИЦИЈА"

             Одобрава се организовање међународне конференције "Право и транзиција",
као и подношење захтева за суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете,
науке и технолошког развоја  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 23.
и 24 марта 2017. године.

                                                     
Ad 13.
 



О Д Л У К А
 

Члан 1.
 
Студенти који су уписали Правни факултет Универзитета у Београду закључно са

школском 2005/2006. годином, могу наставити студије по започетом наставном плану до
краја школске 2017/2018. године.

 
Члан 2.

 
Студенти из тачке 1. Ове Одлуке који су оверили осми семестар и стекли статус

апсолвента, могу полагати заостале испите и у апсолвентским роковима који су важили
по прописима пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године.

 
Члан 3.

 
Студенти који су уписали Правни факултет Универзитета у Београду после

школске 2006/2007. године и који су одслушали и испунили све предиспитне обавезе
предвиђене наставним планом Факултета, а имају неположене испите са треће и четврте
године студија, могу полагати те испите у редовним испитним роковима предвиђеним
Статутом Факултета.

 
Изузетно, у школској 2016/2017. години, студенти из претходног става могу

полагати испите и у новембарском и децембарском року, у складу са Статутом и
одлукама Универзитета у Београду.
 
            Редовни испитни рокови предвиђени Статутом Факултета су: јануарски,
фебруарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
 
           
            Седница је закључена у 21³º сати.
 
 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         
 
             

 Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                       ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

      Декан
 

     
        Професор др Сима Аврамовић

 
 
 
 


