
З А П И С Н И К 
  
са XXIX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, 
одржане 17. септембра 2018. године, са почетком у 18,50 часова. 
 
   
  Седницом је председавао проф. др Владан Петров, в.д. декан Правног факултета. 
  

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Примање записника са XXVIII седнице 
2. Доношење Одлуке о избору у звање истраживача приправника: 

а) Јоване Бановић  
б) Уроша Бајовића 
в) Александре Регодић   

3. Саопштења  
4. Давање сагласности за рад: 

а) проф. др Зорану Томићу - Академији за националну безбедност у Београду 
б) проф. др Гордани Илић-Попов - Правни факултет Универзитета у Нишу 
в) проф. др Милану Шкулићу – Правни факултет Универзитета у Новом Саду 
г) проф. др Саши Бовану – Правни факултет Универзитета у Новом Саду 
д) проф. др Вуку Радовићу – Географски факултет Универзитета у Београду и 

Правни факултет Универзитета у Нишу 
ђ) проф. др Бојану Милисављевићу – Висока хотелијерска школа струковних 

студиjа у Београду 
е) проф. др Марији Караникић Мирић – Факултет правних наука Универзитета 

Доња Горица у Подгорици  
ж) проф. др Војиславу Станимировићу - Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
з) проф. др Мирјана Дреновак Ивановић – Географски факултет Универзитета у 

Београду 
и) доц. др Милени Ђорђевић - Правни факултет Универзитета у Нишу 
ј) доц. др Валентини Цветковић Ђорђевић - Правни факултет Универзитета у 

Новом Саду 
5. Утврђивање предлога за одсуство асс. Ђорђа Марковића 
6. Предлагање кандидата за тела и органе Универзитета у Београду 
7. Докторске дисертације 
8. Доношење Одлуке о упису на докторске студије 
9. Измене Правилника о мастер академским студијама – Мастер европских интеграција 
10. Допуна Плана извођења наставе на Катедри за теорију, социологију и филозофију права 
11. Текућа питања  
12. Разно. 

 
 
 Веће је донело следеће важније одлуке 
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Ad 2. 
 
а) Доношење Одлуке о избору Јоване Бановић  у звање истраживача-приправника 

 
О Д Л У К А 

 
Јована Бановић, мастер права и студент докторских студија, бира се у звање 

истраживача-приправника, како би јој се пружила прилика да конкурише за истраживача на 
пројекту "Казнена реакција у Србији" Министарства просвете, науке и технолошког развоја.     

  
б) Доношење Одлуке о избору Уроша Бајовића  у звање истраживача приправника 
 

О Д Л У К А 
 

Урош Бајовић, мастер права и студент докторских студија, бира се у звање 
истраживача-приправника, како би му се пружила прилика да конкурише за истраживача на 
пројекту "Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај 
Србије" Министарства просвете, науке и технолошког развоја.     

  
в) Доношење Одлуке о избору Александре Регодић  у звање истраживача приправника 

 
О Д Л У К А 

 
Александра Регодић, мастер права и студент докторских студија, бира се у звање 

истраживача-приправника, како би јој се пружила прилика да конкурише за истраживача на 
пројекту "Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије" 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.     
 
Ad 6. 
 

О Д Л У К А 
 

За представнике Правног факултета у Београду у органима и телима Универзитета у 
Београду који се конституишу за период 2018-2021. година, предлажу се следећи кандидати, и то:  
 
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 
 Др Зоран Мирковић, редовни професор и декан Факултета 

Др Небојша Јовановић, редовни професор 
Др Ивана Крстић, ванредни професор 
Др Марија Караникић Мирић, ванредни професор. 
 

САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА 
 
 Др Милан Шкулић, редовни професор. 
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ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ 
  

Др Марко Давинић, ванредни професор. 
 
Веће је такође одлучило да предложи и редовне професоре др Милену Полојац и др Игора 

Вуковића, за нове чланове Већа научних области правно-економских наука Универзитета у 
Београду, уместо досадашњег члана и председника овога Већа, проф. др Гордане Илић-Попов, 
која је изабрана за проректора за финансије Универзитета у Београду, и досадашњег члана проф. 
др Зорана Мирковића, који је изабран за новог декана Правног факултета Универзитета у 
Београду у наредном трогодишњем периоду.  

 
Ad 9. 
 

О Д Л У К А 
 

Члан 1. 
 Кандидатима који су завршили правни факултет и последипломске специјалистичке 
студије „Право Европске уније - европско право“, стекавши звање специјалисте за европско 
право на Правном факултету Универзитета у Београду, приликом уписа на мастер академске 
студије - Мастер европских интеграција, признају се као положени испити: Увод у правни систем 
Европске уније, Увод у политички систем Eвропске уније, Увод у економски систем Европске 
уније и два изборна предмета. 

Члан 2. 
 Кандидати из члана 1. ове одлуке у обавези су да положе испите из предмета Практичне 
вештине и још два изборна предмета, без обавезе присуствовања настави, као и да ураде и 
одбране семинарски рад и мастер рад. 

 
Члан 3. 

 Износ школарине за кандидате из члана 1. ове одлуке биће сразмерно умањен и одређен 
посебном одлуком о накнадама које плаћају студенти мастер академских студија – Мастер 
европских интеграција у одређеној школској години. 

 
Ad 10. 

 
О Д Л У К А 

 
Одређује се др Горан Дајовић, ванредни професор, за новог руководиоца предмета 

Номотехника и писање правних аката у школској 2018/2019. години. 
 
 
Седница је закључена у 19³º часова. 

 
 
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА                ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА          
 
Биљана Живановић Ступар               Професор др Владан Петров 
 

3 
 


	З А П И С Н И К
	О Д Л У К А
	Одређује се др Горан Дајовић, ванредни професор, за новог руководиоца предмета Номотехника и писање правних аката у школској 2018/2019. години.
	Седница је закључена у 19³º часова.

