
З А П И С Н И К
 
са XVII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 30. јуна 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. Примање записника са XVI седнице
2.      Саопштења   
3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног доцента за ужу

научну област Кривично право – предмет Кривично процесно право
4.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног

демонстратора за Пословноправну ужу научну област - предмет Право
интелектуалне својине 

5.      Давање сагласности за рад доц. др Војиславу Станимировићу – Филозофски
факултет Универзитета у Београду

6. Доношење Плана извођења наставе у школској 2014/2015. години
7.      Предлог Катедре за грађанско право за увођење Међународно-пословног

подмодула у оквиру Пословноправног модула мастер академских студија
8.      Предлог Катедре за јавно право за увођење изборног предмета Заштита права на

здраву животну средину у управном поступку и управном спору на докторским
студијама

9.      Предлог Катедре за јавно право за увођење Еколошко-правног подмодула у
оквиру Јавно-правног модула мастер академских студија

10.  Предлог Катедре за јавно право за увођење изборних предмета Изборно право и
Право одбране у програм IV године основних академских студија

11.  Предлагање новог члана Већа научних области правно-економских наука
12.  Предлог Катедре за грађанско право за измену Статута Правног факултета
      (члан 51. Анали Правног факултета у Београду)
13.  Докторске дисертације
14.  Упис Марка Рајковића на мастер академске студије

15. Текућа питања
16.  Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Аd 6.
 

О Д Л У К A
 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2014/2015.

години, и то:
           

Катедре за грађанско право
            Катедре за кривично право
            Катедре за правну историју            

Катедре за међународно право и међународне односе
            Катедре за јавно право
            Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 
Аd 7.
 



ПРЕДЛОГ
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

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

академских студија Правног факултета, и то на тај начин да се у оквиру Пословно-
правног модула уводи нови под-модул Међународно пословно право, почев од школске
2014/2015. године.

 
Под-модул Међународно пословно право обухвата следеће предмете, и то:
 
1.      Међународно трговинско право, обавезни предмет (јесењи семестар)
2.      Право страних улагања, изборни предмет (јесењи семестар)
3.      Транспортно осигурање, изборни предмет ( јесењи семестар)
4.      Упоредно право конкуренције, изборни предмет (јесењи семестар)
5.      Алтернативно решавање међународних трговинских спорова

(Арбитража и медијација), изборни  предмет (пролећни семестар)
6.      Међународно грађанско процесно право, изборни предмет (пролећни

семестар)
7.      Међународно стечајно право, изборни предмет (пролећни семестар)
8.      Завршни рад.
 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
 
Аd 8.

 
ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма

докторских студија Правног факултета, на тај начин да се у оквиру листе изборних
предмета на Управноправној ужој научној области, уведе нови изборни предмет
Заштита права на здраву животну средину у управном поступку и управном спору,
почев од школске 2014/2015. године.

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
             
Аd 9.

 
П Р Е Д Л О Г

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма мастер

академских студија Правног факултета, на тај начин да се у оквиру Јавно-правног
модула мастер академских студија уводи нови Еколошко-правни подмодул, почев од
школске 2014/2015. године.

 
Еколошко-правни подмодул обухвата следеће предмете:
 
1.      Еколошко право, обавезни предмет (20 поена-фонд часова 30)



2.      Еколошко право и еколошка политика Европске уније, изборни предмет (10
поена-фонд часова 15)

3.      Приступ правди у еколошким стварима, изборни предмет (10 поена-фонд
часова 15)

4.      Одговорност за еколошку штету у светлости правила међународног
права о заштити животне средине, изборни предмет (10 поена-фонд
часова 15)

5.      Завршни рад, обавезни предмет (20 поена).
 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
             
Аd 10.
 

ПРЕДЛОГ
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма

основних академских студија Правног факултета, на тај начин да се у оквиру листе
изборних предмета четврте године основних академских студија, уводе нови
изборни предмети Изборно право и Право одбране, почев од школске 2014/2015.
године.

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
             

 
Седница је закључена у 20,45 часова.
 

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


