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З А П И С Н И К 

  

са XXVI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 23. 

априла 2018. 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 XXV седнице 

2. Саопштења 

3. Евидентирање кандидата за декана Факултета 

4.   Утврђивање Предлога за расписивање конкурса за избор: 

  а) једног редовног професора за ужу научну област Kривично право – предмет Кривично право  

б) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо право 

в) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмет Трговинско право 

г) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмет Право интелектуалне својине 

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

Грађанскоправну ужу научну област – предмет Породично право 

6. Давање сагласности за рад проф. др Татјани Јованић – Факултет политичких наука Универзитета у 

Београду 

7. Иницијатива Катедре за правно-економске науке и Катедре за грађанско право за измену наставног 

плана Правног факултета у Београду 

8. Признавање испита на основним академским студијама 

9. Докторске дисертације 

10. Текућа питања  

11. Разно. 

 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe. 
 

Ad 3. 

Веће је једногласно утврдило 

ЛИСТУ ЕВИДЕНТИРАНИХ КАНДИДАТА  

ЗА ДЕКАНА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТ 

 

Као једини кандидат за декана Правног факултета Универзитета у Београду евидентира се 

др Зоран Мирковић, редовни професор.  

 

Ad 7. 

 

ПРЕДЛОГ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма основних академских 

студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се изврше следеће промене, и то: 
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Уводи се нови предмет Финансијска тржишта у оквиру листе изборних предмета треће године 

основних академских студија, као изборни предмет у шестом семестру; 

 

Уводи се нови предмет Саобраћајно право у оквиру Пословноправне наставне групе на трећој 

години основних академских студија, као обавезни предмет у шестом семестру, уместо предмета 

Економска политика; 

 

Настава из предмета Право конкуренције, као обавезног предмета у оквиру Пословноправне 

наставне групе на трећој години основних академских студија, изводиће се у петом семестру, уместо у 

шестом семестру. 

 

                                                         

  Поводом иницијативе коју су заједно поднеле Катедра за правно-економске науке и Катедра за 

грађанско право у вези са расподелом студената између наставних група и изборних предмета у наставном 

плану Правног факултета, Веће је усвојило  

 

З а к љ у ч а к 

 

  Да се иницијатива Катедре за правно-економске науке и Катедре за грађанско право за увођење 

квота за наставне групе и изборне предмете на основним академским студијама достави свим катедрама и 

Студентском парламенту Факултета, како би дали своје сугестије и мишљења, која би била, заједно са 

наведеном иницијативом, увршћена у дневни ред једне од наредних седница Наставно-научног већа.  

 

Седница је закључена у 20²º часова. 

 

 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         

 

 

  Биљана Живановић Ступар  

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА            

          Декан 

 

     

                    Професор др Сима Аврамовић 

 

 

 

 


