
З А П И С Н И К  
  
са III седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, 
одржане 24. децембра 2018. године, са почетком у 18²º часова. 

 
Седницом је председавао декан, проф. др Зоран Мирковић. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Примање записника са II седнице 
2. Саопштења 
3. Избор једног члана Савета Правног факултета из реда асистената 
4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор: 

   а) једног демонстратора за Уставноправну ужу научну област - предмет 
Уставно право  

б) једног демонстратора за Међународноправну ужу научну област – предмет 
Међународно јавно право 

5. Именовање чланова Етичке комисије Правног факултета 
6. Докторске дисертације 
7. Упис на докторске студије 
8. Допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 2018/2019. 

години 
9. Текућа питања  
10. Разно. 

 
Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe. 

 
Ad 3. 
 

На седници Наставно-научног већа од 26. новембра евидентирани су кандидати за 
избор једног члана Савета Факултета из реда асистената, и то: асистент Бојана Тодоровић и 
асистент Новак Вујичић. Приликом гласања чланова Већа које је обављено одмах по окончању 
седнице, предложени кандидати су добили исти број гласова. Према важећим факултетским 
правилима и узусима, гласање треба да буде поновљено. Поступак гласања спроводи Комисија 
коју је Савет Факултета именовао, у саставу: доц. др Вања Бајовић, доц. др Далибор Ђукић и 
доц. др Филип Бојић.     
 
Ad 5. 

 
О Д Л У К А 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  
ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 Именују се чланови и заменици чланова Етичке комисије Правног факултета 
Универзитета у Београду, и то:  
 

1. Проф. др Марија Драшкић, шеф Катедре за грађанско право, члан 
2. Проф. др Слободан Марковић, заменик шефа Катедре за грађанско право, заменик 

члана 
3. Проф. др Милан Шкулић, шеф Катедре за кривично право, члан 
4. Проф. др Игор Вуковић, заменик шефа Катедре за кривично право, заменик члана 
5. Проф. др Милена Полојац, шеф Катедре за правну историју, члан 
6. Проф. др Војислав Станимировић, заменик шефа Катедре за правну историју, 

заменик члана 



7. Проф. др Бранко Ракић, шеф Катедре за међународно право и међународне односе, 
члан 

8. Проф. др Ивана Крстић, заменик шефа Катедре за међународно право и међународне 
односе, заменик члана 

9. Проф. др Зоран Томић, шеф Катедре за јавно право, члан 
10. Проф. др Марко Давинић, заменик шефа Катедре за јавно право, заменик члана 
11. Проф. др Александра Јовановић, шеф Катедре за правно-економске науке, члан 
12. Проф. др Борис Беговић, заменик шефа Катедре за правно-економске науке, заменик 

члана 
13. Проф. др Миодраг Јовановић, шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију 

права, члан 
14. Проф. др Драгица Вујадиновић, заменик шефа Катедре за теорију, социологију и 

филозофију права, заменик члана 
15. Асистент Бранка Бабовић, члан 
16. Асистент Бојана Тодоровић, заменик члана 
17. Владимир Косовац, шеф Одсека за наставу и студентска питања, члан 
18. Горан Тршњак, виши референт за административно-правне послове у области радних 

односа, заменик члана 
19. Наташа Видовић, студент продекан, члан 
20. Студент Урош Мијатовић, председник Студентског парламента, заменик члана. 

 
Етичка комисија даје мишљења поводом захтева за утврђивање повреде Кодекса 

професионалне етике Универзитета у Београду. 
   

Мандат чланова Етичке комисије траје четири године, са могућношћу поновног 
именовања, а мандат представника студената траје годину дана.  
 
Ad 8. 
 

О Д Л У К А 
 

 Одобрава се допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 
2018/2019. години на тај начин да се доц. др Ивана Марковић уврсти међу предметне 
наставнике који ће изводити наставу и вежбе на основним академским студијама на предмету 
Кривично право, као и да Ивана Радисављевић, сарадник у настави, буде ангажована у 
извођењу вежби из предмета Кривично право, а Ивана Миљуш, сарадник у настави, у извођењу 
вежби из предмета Кривично процесно право. 

 
Проф. др З. Мирковић је закључио седницу у 19ºº часова и потом позвао чланове 

Наставно-научног већа да приступе гласању о утврђеном предлогу кандидата за избор једног 
члана Савета Правног факултета из реда асистената. 
 
 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА                  ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА          
 
 
 Биљана Живановић Ступар           Проф. др Зоран Мирковић 
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