
 
З А П И С Н И К

 
са IX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 27. јуна 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 VIII седнице
2.      Саопштења
3.      Предлагање кандидата за избор једног члана Савета Правног факултета

4.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско
процесно право (поновни избор)

                       б) једног сарадника у настави за Уставноправну ужу научну област – предмет
Уставно право

5.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор:

а) једног демонстратора за Пословноправну ужу научну област – предмет Право
интелектуалне својине

            б) једног демонстратора за ужу научну област Кривично право – предмет
Криминологија

в) два демонстратора за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
процесно право

г) једног демонстратора за ужу научну област Кривично право – предмет
Међународно кривично право

6.      Утврђивање предлога за одсуство асс. Ане Одоровић
7.      Доношење Плана извођења наставе у школској 2016/2017. години
8.      Докторске дисертације и магистарске тезе
9.      Предлог одлуке о признавању положених испита по наставном плану Статута из

1993. и 2002. године за испите по наставном плану предвиђеном Статутом из
2011. године

10.  Извођење наставе на докторским студијама на енглеском језику
11.  Предлози Комисије за унапређење наставног и научног рада на Правном

факултету у Београду

12.  Текућа питања

13.  Разно.
 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.
 
Ad 3.

 



О Д Л У К A
           

За члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду, из реда наставника,
предлаже се кандидат др Душан Поповић, ванредни професор.
 
            Одређује се Комисија за избор једног члана Савета Факултета, у саставу:
                       
                        др Игор Вуковић, ванредни професор
                        др Маја Лукић, доцент
                        др Милош Здравковић, доцент.
 
            Тајно гласање чланова Наставно-научног већа за избор једног члана Савета
факултета биће одржано 28. јуна 2016. године.
 
Ad 7.
 

О Д Л У К A
 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2016/2017.

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 правно-економске науке
                        Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 
Ad 9.

 
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 по
уписаном наставном плану, може без полагања пријемног испита поново уписати
Правни факултет и прећи на наставни план усвојен на седницама 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
положене испите из 2011. године, као и вредновање ЕСПБ бодова.

 
Члан 2.

 
            Положени испити из предмета са прве године студија признају се за испите из
предмета:
 

шифра
предмета

назив предмета  шифра
предмета

назив предмета

101 Увод у право за испит из
предмета

1001 Увод у право

104 Римско право за испит из
предмета

1002 Римско приватно
право

108 Општа правна за испит из 1003 Упоредна правна



историја предмета традиција
109 Национална историја

државе и права
за испит из
предмета

1005 Српска правна
историја

111 Латински језик за испит из
предмета

1008 Латински језик

           
 
Положени испити из предмети са друге године студија признају се за испите из

предмета:
 

шифра
предмета

назив предмета  шифра
предмета

назив предмета

201 Уставно право за испит из
предмета

1004 Уставно право

204 Политичка економија за испит из
предмета

2003 Основи економије

206 Породично право за испит из
предмета

2002 Породично право

210 Наследно право за испит из
предмета

2005 Наследно право

 
Положени испити из предмети са треће године студија признају се за испите из

предмета:
 

шифра
предмета

назив предмета  шифра
предмета

назив предмета

301 Облигационо право за испит из
предмета

3003 Облигационо право

302 Управно право за испит из
предмета

3006 Управно право

303 Међународно јавно
право

за испит из
предмета

3004 Међународно јавно
право

304 Кривично процесно
право

за испит из
предмета

3001 Кривично процесно
право

306 Економска политика за испит из
предмета

3052 Економска политика

310 Ауторско право и
право индустријске
својине

за испит из
предмета

3002 Право интелектуалне
својине

311 Криминологија са
пенологијом

за испите из
предмета

2006
3081

Криминологија са
Право извршења
кривичних санкција

312 Криминалистика за испит из
предмета

3050 Криминалистика

320 Посебно управно
право

за испит из
предмета

3076 Посебно управно
право

340 Међународни односи за испит из
предмета

4080 Међународни односи

341 Право међународних
организација и европско
право

за испит из
предмета

1007 Увод у право
европских
интеграција

342 Међународно
кривично право

за испит из
предмета

3054 Међународо кривично
право



350 Социјална политика и
право

 4082 Социјално право

370 Правна информатика за испит из
предмета

4093 Правна информатика
(вештина)

371 Судска психологија за испит из
предмета

4076 Судска психологија

372 Реторика за испит из
предмета

3071 Реторика

377 Аутономно право за испит из
предмета

3070 Аутономно право

 
 
Положени испити из предмети са четврте године студија признају се за испите из

предмета:
 

шифра
предмета

назив предмета  шифра
предмета

назив предмета

401 Трговинско право за испит из
предмета

4001 Трговинско право

402 Међународно
приватно право

за испит из
предмета

4005 Међународно
приватно право

403 Грађанско процесно
право

за испит из
предмета

4004 Грађанско процесно
право

405 Радно право за испит из
предмета

4002 Радно право

406 Јавне финансије и
финансијско право

за испит из
предмета

4003 Пореско право

410 Правна медицина за испит из
предмета

4051 Правна медицина

411 Право привредних
преступа и прекршаја

 4050 Казнена одговорност
правних лица и
прекршајно право

412 Право осигурања за испит из
предмета

4052 Право осигурања

420 Политички систем за испит из
предмета

3056 Политички систем

421 Политичке и правне
теорије

за испит из
предмета

4057 Политичке и правне
теорије

422 Филозофија права за испит из
предмета

4056 Увод у филозофију
права

431 Међународно
привредно право

за испит из
предмета

4053 Међународно
трговинско право

432 Банкарско и
берзанско пословање

 4072
 

Банкарско право
 

440 Међународно радно
право

за испит из
предмета

4054 Међународно радно
право

441 Људска права за испит из
предмета

3055 Људска права са 3
године

     
452 Судско

организационо право
 4070 Правосудно

организационо право
455 Право заштите

човекове околине
за испит из
предмета

3085 Еколошко право



457 Компанијско право за испит из
предмета

3005 Компанијско право

458 Црквено право за испит из
предмета

2009 Црквено право

467 Енглески језик за испит из
предмета

2011 Страни језик правне
струке – енглески 

468 Француски језик за испит из
предмета

2012 Страни језик правне
струке – француски

469 Немачки језик за испит из
предемета

2013 Страни језик правне
струке – немачки 

470 Руски језик за испит из
предмета

2014 Страни језик правне
струке – руски

471 Енглески језик 1 за испит из
предмета

2011 Страни језик правне
струке – енглески 

472 Француски језик 1 за испит из
предмета

2012 Страни језик правне
струке – француски

473 Немачки језик 1 за испит из
предмета

2013 Страни језик правне
струке – немачки 

474 Руски језик 1 за испит из
предмета

2014 Страни језик правне
струке – руски

480 Италијански језик за испит из
предмета

2015 Страни језик правне
струке - италијански

 
Члан 3.

 
            Студенту који је положио испите из предмета Општа социологија (шифра 102) и
предмета  Социологија права (шифра 322)  положени испити се признају за испит из
предмета  Основи социологије права (шифра 1006).

Члан 4.
            Положен испит из предмета  Увод у грађанско право (шифра 110) признаје се за
део испита из предмета Грађанско право – општи део и Стварно право (шифра 2001).
Студент је у обавези да положи разлику испита из материје Стварно право.
 

Члан 5.
 

Положен испит из предмета  Кривично право – општи део (шифра 209) признаје
се за део испита из предмета  Кривично право (шифра 2004). Студент је у обавези да
положи разлику испита из материје Кривично право –посебни део.

 
Члан 6.

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

                    О Д Л У К A
О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВНОГ УПИСА СТУДЕНАТА

 КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2007/2008. И 2008/2009. ГОДИНЕ,
А НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 
Члан 1.

Студент који се уписао у прву годину студија Правног факултета Универзитета у
Београду школске 2007/2008. године, а није завршио студије до краја школске 2015/2016.
године, губи статус студента и може се само још једном уписати на основне академске
студије Правног факултета Универзитета у Београду, без полагања пријемног испита.



Рок за завршетак студија је двоструки број година од новоуписане године студија.
 

Члан 2.
Студенту из члана 1. ове Одлуке признају се положени испити и одслушана

настава, односно предиспитне обавезе у школској 2015/2016. години.
 

Члан 3.
Студент из члана 1. ове Одлуке који је закључно са школском 2015/2016. годином

започео полагање испита из предмета IV године студија, може наставити полагање
испита по програму који је важио када је први пут уписан на ове студије.
 

Члан 4.
Студенту који се уписао у прву годину студија Правног факултета Универзитета у

Београду школске 2008/2009. године, а није положио све предмете предвиђене
наставним планом основних академских студија до краја школске 2015/2016. године,
продужава се, на лични захтев, рок за завршетак студија до краја школске 2016/2017.
године.

 
Ad 10.
 

О Д Л У К A
           
            Прихватају се предлози катедара за извођење наставе на докторским студијама на
енглеском језику, и то:
           
            Катедра за грађанско право – Грађанскоправна и Пословноправна ужа научна
област;
            Катедра за кривично право - ужа научна област Кривично право, предмети
Међународно кривично право и Криминологија;

Катедра за међународно право и међународне односе - Међународно правна ужа
научна област, предмети Међународно јавно право, Увод у право европских интеграција,
Људска права;

Катедра за јавно право - Управноправна ужа научна област, предмет Заштита
права на здраву животну средину у управном поступку и управном спору.
 
Ad 11.

О Д Л У К A
 
Прихватају се предлози Комисије за унапређење наставног и научног рада на

Правном факултету у Београду, и то:
 
1.      Да се до краја октобра 2016. године обједињени извештаји о

научноистраживачкој делатности наставника и сарадника за период 2011-2015
учине доступним на почетној веб страници Правног факултета (на српској и
на енглеској верзији веб странице Правног факултета), а да се почевши са
2016. Годином, годишњи извештаји о научноистраживачкој делатности
наставника и сарадника чине доступним на почетној веб страници Правног
факултета и то до краја маја месеца наредне године од године за коју се
годишњи извештај објављује;

2.      Да се на почетку сваке школске године информишу студенти прве године о
најважнијим аспектима рада на факултету и процесу студирања и да им се
пружи почетна обука о процесу учења;

3.      Да се образује нова библиотека у оквиру факултетског Центра за издаваштво
у којој би се објављивали свечани зборници радова у част истакнутих



професора нашег нашег Факултета (liber amicorum-и).
           
            Седница је закључена у 19,15 сати.
 
 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         
 
             Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                             ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

            Декан
 

               Професор др Сима Аврамовић
 
 
 
 


