
З А П И С Н И К 

  

са XXVIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, 

одржане 25. јуна 2018. године, са почетком у 18,50 часова. 

 

Седницом је председавао в.д.декан, проф. др Владан Петров. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Примање записника са XXVII седнице  

2. Саопштења  

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

а) једног демонстратора за Грађанскоправну ужу научну област - предмет 

Грађанско право-Општи део и Стварно право  

б) једног демонстратора за ужу научну област Кривично право - предмет 

Кривично процесно право  

4. Давање сагласности за рад:  

а) проф. др Дејану Поповићу – Војна академија у Београду  

б) проф. др Гордани Илић-Попов – Војна академија у Београду  

5. Доношење Плана извођења наставе у школској 2018/2019. години  

6. Одређивање комисија за избор у звање истраживача приправника 

7. Увођење квота за наставне групе и изборне предмете на основним академским 

студијама 

8. Докторске дисертације  

9. Доношење Одлуке о упису на докторске студије  

10. Предлог Катедре за правно-економске науке о организовању међународне 

конференције International Fiscal Association Central and Eastern Europe Tax 

Conference  

11. Признавање испита на основним академским студијама  

12. Текућа питања  

13. Разно. 

 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe. 
 

Ad 5. 

 

О Д Л У К A 

 

Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2018/2019. 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 7. 

 

О Д Л У К А 

о увођењу квота за наставне групе и изборне предмете  

на основним академским студијама 

 



Члан 1. 

(1) Наставну групу на основним академским студијама може уписати највише 500 

студената у једној школској години. 

(2) Изборни предмет на основним академским студијама може похађати највише 300 

студената у једној школској години. 

Члан 2. 

 (1) Ако за упис на одређену наставну групу, односно за похађање изборног предмета 

конкурише већи број студената од оног који је предвиђен у члану 1. ове oдлуке, предност при 

избору имају они студенти који су у ранијем испитном року испунили услове за упис године.  

(2) Aко применом тог критеријума број студента и даље буде већи од оног који је 

предвиђен у члану 1. ове одлуке, предност при избору имају они студенти са вишом просечном 

оценом у тренутку испуњена претходног услова.   

 

Члан 3. 

(1) У пријави за упис друге године основних академских студија студент се опредељује 

за све наставне групе према сопственим приоритетима: прву наставну групу коју жели, другу 

коју жели ако не успе да се упише на прву, трећу коју жели ако не успе да се упише на другу и 

тако редом.   

 (2) Студента који се у пријави за упис определио само за неке наставне групе, а не 

испуни услове за упис ниједне од њих, администрација Факултета распоређује у неку од 

наставних група која није прешла квоту из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 4. 

(1) У пријави за упис одговарајуће године основних академских студија, студент се 

опредељује за све изборне предмете према сопственим приоритетима: први изборни предмет 

који жели, други који жели ако не успе да се упиши на први, трећи који жели ако не успе да се 

упиши на други и тако редом.   

(2) Студенту који се у пријави за упис определио само за неке изборне предмете, а не 

испуни услове за похађање ниједног од њих, администрација Факултета одређује изборни 

предмет који ће похађати а који није прешао квоту из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

(1) Ова одлука почиње да се примењује на студенте који упишу Факултет 2018. године 

и касније. 

(2) Студенти који су уписали Факултет пре 2018. године могу бирати наставне групе и 

изборне предмете независно од квоте предвиђене чланом 1. ове одлуке. 

 

 Ad 10. 

О Д Л У К A 

 
 Одобрава се организовање међународне конференције International Fiscal Association 

and Eastern Europe Tax Conference, која ће се одржати на Правном факултету Универзитета у 

Београду, 27. и 28 септембра 2018. године, у сарадњи са Српским фискалним друштвом.  

 

Седница је закључена у 21,40 часова. 

 

 

 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА               ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА          

 

 

 Биљана Живановић Ступар          Проф. др Владан Петров 

 



 

 


