
1 

 

З А П И С Н И К 

  

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

одржане 23. септембра 2019. године, са почетком у 19,15 часова. 

 

 

Седницом је председавао декан, проф. др Зоран Мирковић. 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Примање записника са IX седнице 

2. Саопштења 

3. Молба Студентског парламента Правног факултета за продужење испитног рока септембар 2 

4. Доношење Одлуке о евиденцији наставе 

5. Допуна Плана извођења наставе на Катедри за јавно право у школској 2019/2020. години 

6. Предлог Катедре за јавно право за измену наставног програма на основним академским 

студијама 

7. Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије 

8. Извођење наставе на правним вештинама  

9. Давање сагласности за рад: 

а) проф. др Гордани Илић-Попов - Правни факултет Универзитета у Нишу 

б) проф. др Милану Шкулићу – Правни факултет Универзитета у Новом Саду 

в) проф. др Наташи Делић – Факултет за пословни менаџмент у Бару 

г) проф. др Вуку Радовићу - Географски факултет Универзитета у Београду 

д) проф. др Бојану Милисављевићу – Висока хотелијерска школа у Београду 

ђ) проф. др Марији Караникић Мирић – Факултет правних наука Универзитета Доња 

Горица у Подгорици 

e) проф. др Мирјани Дреновак Ивановић - Географски факултет Универзитета у 

Београду 

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

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

процесно право 

   б) једног демонстратора за Грађанскоправну ужу научну област - предмет Грађанско 

право – Општи део и Стварно право 

11. Доношење Одлуке о организовању научне конференције "Belgrade meets Lisbon meets Krakow – 

2019 Legal Theory Summit" 

12. Докторске дисертације 

13. Признавање испита на основним академским студијама 

14. Одређивање Комисије за писање извештаја за избор др Весне Ћорић у научно звање виши 

научни сарадник 

15. Текућа питања  

16. Разно. 

 

Веће је донело следеће важније одлуке. 

 

Ad 4. 

 

 Веће је усвојило предлог Управе Факултета да се евиденција студената врати на стари систем 

евиденције путем потписивања.         

 

 

Ad 5. 
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О Д Л У К A 

 

Одобрава се допуна Плана извођења наставе на Катедри за јавно право у школској 2019/2020. 

години, и то на следећи начин: 
 

У наставном плану за предмет Правна природа економских и социјалних права на 

докторским студијама, поред проф. др Бранка Лубарде и проф. др Љубинке Ковачевић, у настави и 

испитима ће учествовати и доц. др Филип Бојић. 

 

У наставном плану за предмет Политички систем на мастер и докторским студијама, поред 

проф. др Јовице Тркуље и проф. др Танасија Маринковића, у настави и испитима ће учествовати и 

проф. др Владан Петров и проф. др Марко Станковић. 

 

Ad 6. 

 

    ПРЕДЛОГ 

   ДОПУНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

Утврђује се предлог за допуну акредитованог студијског програма основних академских 

студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се на четвртој години основних 

академских студија уведе изборни предмет Право климатских промена. 

 

Ad 7. 

 

Веће је једногласно подржало предлог Управе Факултета у погледу уписа кандидата на мастер 

студије, који су завршили друге сродне факултете друштвено-хуманистичких наука. 

 

Ad 8. 

 

    ПРЕДЛОГ 

   ДОПУНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

Утврђује се предлог за допуну акредитованог студијског програма основних академских 

студија Правног факултета Универзитета у Београду, на тај начин да се као изборни предмет уведе 

нова правна вештина Технике тумачења права.  

 

Ad 11. 

О Д Л У К A 

  

Одобрава се организовање научне конференције "Belgrade meets Lisbon meets Krakow – 2019 

Legal Theory Summit", која ће бити одржана 19. октобра 2019. године на Правном факултету 

Универзитета у Београду, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Српског 

удружења за правну и социјалну филозофију.  

Именује се Научни одбор у следећем саставу: 

 Др Јасминка Хасанбеговић, редовни професор 

 Др Миодраг Јовановић, редовни професор  

 Др Горан Дајовић ванредни професор.  

 

 

Седница је закључена у 20,15 часова.  
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ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА                               ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   

              

 

Биљана Живановић Ступар           Проф. др Зоран Мирковић 

                

 

 

 

 


