
З А П И С Н И К 
  
са IX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. 
јуна 2019. године, са почетком у 20,30 часова. 
 

Седницом је председавао декан, проф. др Зоран Мирковић. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Примање записника са VIII седнице 
2. Саопштења 
3. Доношење Плана извођења наставе у школској 2019/2020. години  
4. Предлози Катедре за грађанско право за измене наставног плана и програма на основним и мастер 

академским студијама 
5. Предлози Катедре за правну историју за измене наставног плана и програма на мастер и 

докторским академским студијама 
6. Давање сагласности за рад: 

а) проф. др Вуку Радовићу - Економски факултет Универзитета у Београду 
б) проф. др Војиславу Станимировићу – Филозофски факултет Универзитета у Београду 
в) мр Данки Стојаковић – Економски факултет Универзитета у Београду 

7. Докторске дисертације 
8. Одређивање Комисије за писање извештаја за избор др Младена Јеличића у научно звање научни 

сарадник 
9. Признавање испита на основним академским студијама 
10. Текућа питања  
11. Разно. 

 
Веће је донело следећe важнијe одлукe. 

 
Ad 3. 

 
О Д Л У К A 

 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе на основним, мастер и докторским 

академским студијама у школској 2019/2020. 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 4. 
 

 
ПРЕДЛОГ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
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Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма основних академских 
студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се у оквиру Пословноправне 
наставне групе на трећој години основних академских студија, изврше  измене у наставном програму 
изборног предмета Саобраћајно право. 

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета, ради 

усвајања и доношења одлуке.   
 

ПРЕДЛОГ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

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

студија права Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се у оквиру Трговинско-
правног модула, изврши промена назива изборног предмета Саобраћајно право у Право путничког 
саобраћаја и да се изврши измена наставног програма обавезног предмета Трговинскоправни послови. 

  
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета, ради 

усвајања и доношења одлуке.   
 
Ad 5. 

 
ПРЕДЛОГ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 

 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма мастер академских 

студија права Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се на Правно-историјском 
модулу, у оквиру Романистичког под-модула, брише изборни предмет Римско стварно право и да се у 
оквиру Државно-историјског под-модула уведе изборни предмет Историја грађанског права у 
нововековној Србији. 

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета, ради 

усвајања и доношења одлуке.    
   

ПРЕДЛОГ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 

 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма докторских академских 

студија права Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се у оквиру 
Правноисторијске уже научне области уведе изборни предмет Начини стицања својине у римском 
праву. 

 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета, ради 

усвајања и доношења одлуке.    
                               

 
Седница је закључена у 20,55 часова.  
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ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   
              
 
Биљана Живановић Ступар           Проф. др Зоран Мирковић 
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