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З А П И С Н И К 

  

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

одржане 28. октобра 2019. године, са почетком у 18,30 часова. 

 

Седницом је председавао декан, проф. др Зоран Мирковић. 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Примање записника са X седнице 

2. Саопштења 

3. Објављивање јавних осуда за повреду Кодекса професионалне етике 

4. Допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 2019/2020. 

години:  

  а) проф. др Вања Бајовић 

б) доц. др Иван Ћокић 

5. Давање сагласности за рад: 

а) проф. др Владимир Павић – Централноевропски универзитет у Будимпешти 

б) проф. др Андрејa Катанчевић – Факултет правних наука Паневропског 

универзитета ʺАпеиронʺ у Бањој Луци 

в) доц. др Валентина Цветковић Ђорђевић – Правни факултет Универзитета у 

Новом Саду 

6. Именовање два члана Стручне комисије (члан 5. став 2. Правилника о утврђивању 

неакадемског понашања у изради писаних радова Универзитета у Београду) 

7. Докторске дисертације 

8. Упис на мастер и докторске студије 

9. Признавање испита на основним академским студијама 

10. Доношење Одлуке о организовању студентске конференције "Законици и жене" 

11. Молба Јоване Бановић за одобрење ангажмана на Факултету безбедности Универзитета 

у Београду 

12. Текућа питања  

13. Разно. 

 

Веће је донело следећe важнијe одлукe. 

 

Ad 3. 

 

 Проф. др З. Мирковић је прочитао да је, на основу члана 16. став 4. Правилника о раду 

етичких комисија и одбора за професионалну етику Универзитета у Београду, а у складу са 

Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова, проф. 

др Александру Јакшићу, редовном професору  Правног факултета Универзитета у Београду, као 

и проф. др Дејану Илићу, ванредном професору  Факултета спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Београду, изречена мера јавне осуде за повреде из члана 22. Кодекса 

професионалне етике Универзитета у Београду. Проф. др З. Мирковић је истакао да је ова јавна 

осуда читана на седници Савета и Сената Универзитета, а да је таква обавеза читања предвиђена 

и на седницама наставно-научних већа, односно научних већа свих чланова Универзитета, као и 

на седници Савета факултета на којем запослени ради. 

  

 Ad  4. 

 

 а) Допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 

2019/2020. години - проф. др Вања Бајовић 
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О Д Л У К А 

 

Одобрава се допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 

2019/2020. години, и то тако што ће проф. др Вања Бајовић, по потреби, учествовати у извођењу 

наставе на предмету Криминалистика на основним академским студијама.  

 

б) Допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 

2019/2020. години - доц. др Иван Ћокић 

 

О Д Л У К А 

  

Одобрава се допуна Плана извођења наставе на Катедри за кривично право у школској 

2019/2020. години, и то тако што ће доц. др Иван Ђокић учествовати у извођењу наставе, испита 

и вежби (две групе по четрдесет студената) на предмету Кривично право.  

 

   

Ad 6. 

 

О Д Л У К А 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ  

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

У поступку утврђивања неакадемског понашања проф. др Владана Јончића у изради 

чланка "Међународни статус припадника приватних војних компанија"  

 

I Именујe се Стручнa комисијa Правног факултета Универзитета у Београду, у поступку 

утврђивања неакадемског понашања проф. др Владана Јончића у изради чланка "Међународни 

статус припадника приватних војних компанија", објављеног у часопису Правни живот, бр. 

12/2010, стр. 285-308.  

 

Стручна комисија именује се у саставу: 

 

Проф. др Бојана Чучковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, 

бирана за Међународноправну ужу научну област;  

 

Доц. др Милош Јовановић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду, биран за 

Међународноправну ужу научну област. 

 

Трећег члана Стручне комисије, који није запослен на Правном факултету Универзитета у 

Београду, именује Већe групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду, 

на захтев Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду.  

 

Четвртог члана Стручне комисије, који није запослен на Правном факултету Универзитета у 

Београду, именује Национални савет за високо образовање Републике Србије, на захтев 

Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду. 

 

Упућује се захтев Већу групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду и 

Националном савету за високо образовање Републике Србије да именују по једног члана 

Стручне комисије, у року од 30 дана од дана пријема захтева, о чему обавештавају декана 

Правног факултета Универзитета у Београду. 

  

Стручна комисија се у свом раду придржава Основа за кодекс о академском интегритету на 

високошколским установама у Републици Србији, које је донео Национални савет за високо 

образовање Републике Србије, као и важећих правних аката Универзитета у Београду. 
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Стручна комисија у року од 60 дана од дана свог именовања доставља Етичкој комисији Правног 

факултета Универзитета у Београду образложено стручно мишљење. На образложени предлог 

Стручне комисије, овај рок у изузетним случајевима може бити продужен за додатних 60 дана.  

 

Стручно мишљење се подноси Етичкој комисији Правног факултета Универзитета у Београду и 

нарочито садржи: образложене примедбе на оригиналност рада; анализу и оцену оригиналности 

доприноса рада науци; оцену самосталности резултата научног рада објављених у чланку проф. 

др Владана Јончића; закључак о оригиналности рада.   

 

II Ову одлуку доставити именованима, председнику Етичке комисије Правног факултета 

Универзитета у Београду, Већу групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у 

Београду, Националном савету за високо образовање Републике Србије, Архиви. 

 

Ad 10. 

 

О Д Л У К А 

  

Одобрава се организовање студентске конференције "Законици и жене", која ће бити 

одржана 25. и 26. марта 2020. године на Правном факултету Универзитета у Београду.  

 

   За чланове Организационог одбора именују се: 

 

 Др Нина Кршљанин, доцент 

 Др Валентина Цветковић Ђорђевић, доцент  

 Др Милош Станковић, доцент  

 Др Далибор Ђукић, доцент 

 Уна Дивац, асистент.  

 

 

Седница је закључена у 19,30 часова.  

 

 

 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА                   ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   

              

Биљана Живановић Ступар           Проф. др Зоран Мирковић 

 


