
 
З А П И С Н И К

 
са VII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 25. априла 2016. године, са почетком у 18²º часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1.      Примање записника са VI седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног наставника за ужу
научну област Страни језик – предмет Страни језик правне струке - Енглески (поновни
избор)

4.      Допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској
2015/2016. години

5.      Предлагање пројеката за учествовање на конкурсу Министарства просвете, науке
и технолошког развоја

6.      Предлагање кандидата за новог члана у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука

7.      Докторске дисертације
8.      Разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о докторским

студијама и захтев за упис на трећу годину докторских студија 
9.      Избор чланова Дисциплинске комисије студената
10.  Признавање испита на основним академским студијам

11.  Текућа питања

12.  Разно.
 
Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.

 

Ad 4.
 

О Д Л У К A
 

План извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 2015/2016.
години допуњује се на начин да се др Иван Ђокић, асистент, укључује у наставне и
испитне активности, што би важило од тренутка када предлог његовог избора у звање
доцента на предмету Кривично право буде прихваћен и на Универзитету у Београду.

 
Ad 5.

     
О Д Л У К A

 
            Правни факултет  Универзитета у Београду предлаже  пројекте  за учествовање
на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Програма
основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020.



године и  Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до
2019. године, и то:

 
1. "Контрола криминалитета у друштву ризика – случај Србије"

Руководилац пројекта, проф. др Ђорђе Игњатовић
 

2.      "Европска унија и вредности европске заједнице народа" ('European Union
and the European Community od Nations and its Universal European Values')

Руковoдилац пројекта, проф. др Драган Митровић
 

3. "Ефикасност привредно-правног оквира Републике Србије и могући правци
његовог унапређења"

Руководилац пројекта, проф. др Вук Радовић
 

4.      "Реформа правног система и институција Републике Србије у процесу
приступања Европској унији"

Руководилац пројекта, проф. др Бојан Милисављевић

 

5.      "Демократска консолидација Србије као правне државе"

Руководилац пројекта, проф. др Миодраг Јовановић

 
Ad 6.

 

За новог члана у Већу научних области друштвено-хуманистичких наука
предлаже се проф. др Драгица Вујадиновић.
 
Ad 8.
           

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

 
Члан 1.

            У члану 46. став 1. Правилника о докторским студијама, алинеја 3 мења се и
гласи:

"- одбрањеног магистарског рада као одбрањеног приступног рада."
 

Члан 2.



После члана 46. Правилника, додаје се нови члан 46а, који гласи:

 

"Члан 46а.

Кандидати из члана 45. овог правилника, којима је одобрена тема докторске дисертације,
а који нису до 30. септембра 2016. године одбранили докторску дисертацију, могу се
уписати на трећу годину докторских студија из уже научне области којој припада
одобрена тема докторске дисертације, при чему ће се сматрати да су испунили обавезе
предвиђене студијским програмом докторских студија за прву и другу годину студија.
 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, кандидат из става 1. овог члана дужан је да
поново пријави тему докторске дисертације, о којој извештај Наставно-научном већу
подноси комисија од три члана, коју образује управник докторских студија, на предлог
одговарајуће катедре."

 
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.

Правилник се, по ступању на снагу, објављује на интернет страници Факултета.
 
Ad 9.
 

  О Д Л У К А
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

 ПРВОСТЕПЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ, ЈЕДНОГ ЧЛАНА И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА

 
Бира се др Бојан Милисављевић, ванредни професор, за председника

првостепене Дисциплинске комисије Правног факултета Универзитета у Београду, а за
заменика председника др Вања Бајовић, доцент.

 
Бира се др Марко Јовановић, доцент, за члана, а др Милош Јовановић, доцент, за

заменика члана првостепене Дисциплинске комисије.
           
 
            Седница је закључена у 19,15 сати.
 
 
                ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         
 
             Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                  ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

  Декан
 
 

      Професор др Сима Аврамовић
 
 


