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З А П И С Н И К 

  

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

одржане 25. септембра 2017. године, са почетком у 18,00 часова. 

 

Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић. 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Примање записника са XVIII и XIX седнице 

2. Саопштења 

3.  Утврђивање Предлога за расписивање конкурса за избор: 

а) једног редовног професора за Пословноправну ужу научну област – предмете 

Компанијско право, Трговинско право и Стечајно право 

б) једног ванредног професора за ужу научну област Социологија права – 

предмет Основи социологије права 

в) једног асистента за ужу научну област Социологија права – предмет Основи 

социологије права 

г) једног сарадника у настави за Међународноправну ужу научну област-

предмет Увод у право европских интеграција 

4. 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 Правна историја – предмет 

Упоредна правна традиција 

5. Давање сагласности за рад: 

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

б) проф. др Зорану Томићу – Академија за националну безбедност у Београду 

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

г) проф. др Саши Бовану – Филозофски факултет у Косовској Митровици 

д) проф. др Вуку Радовићу – Правни факултет Универзитета у Нишу 

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

е) доц. др Валентини Цветковић Ђорђевић – Правни факултет Универзитета у 

Новом Саду 

6. Утврђивање предлога о продужењу звања сарадника у настави Стефану Душанићу 

 на предмету Политички систем и закључење уговора о раду 

7. Доношење Одлуке о продужењу рока за завршетак студија за студенте уписане на прву 

годину у школској 2009/2010. години  

8. Предлог о увођењу новог изборног предмета "Споразуми о слободној трговини и европске 

интеграције земаља југоисточне Европе" на мастер академским студијама-мастер 

европских интеграција 

9. Предлог о увођењу новог изборног предмета "Однос политичких снага и политички 

судски поступци у античкој Атини" на мастер академским студијама-компаративно-

историјски под-модул 

10. Доношење Плана извођења наставе у школској 2017/2018. години 

11. Докторске дисертације 

12. Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије 

13. Именовање новог заменика члана Етичке комисије Факултета 

14. Извештај о захтеву за утврђивање неакадемског понашања у изради писаних радова  проф. 

др Александра Јакшића 
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15. Доношење Одлуке о организовању научне конференције "Сто година од уједињења – 

стварање државе и права"  

16. Текућа питања  

17. Разно. 

   

Ad 7. 

 
ОДЛУКA 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА  

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ, А 

НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

          Студенту који се уписао у прву годину студија Правног факултета Универзитета у 

Београду школске 2009/2010. године, а није положио све предмете предвиђене наставним 

планом основних академских студија до краја школске 2016/2017. године, продужава се, на 

лични захтев, рок за завршетак студија до краја школске 2017/2018. године.   

 

Ad 8. 

 

ПРЕДЛОГ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА-МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма Мастер 

академских студија права - Мастер европских интеграција Правног факултета 

Универзитета у Београду, на тај начин да се у оквиру Жан Моне модула, уводи нови изборни 

предмет Споразуми о слободној трговини и европске интеграције земаља југоисточне 

Европе (Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries) 

 

Ad 9. 

 

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 Компаративно-историјског под-модула, уведе нови 

изборни предмет Однос политичких снага и политички судски поступци у античкој 

Атини. 

 

Ad 10. 

 

О Д Л У К A 

 

Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2016/2017. години, и 

то: 

  Катедре за грађанско право 

  Катедре за кривично право 

  Катедре за правну историју    

Катедре за међународно право и међународне односе 
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  Катедре за јавно право 

  Катедре за правно-економске науке 

  Катедре за теорију, социологију и филозофију права. 

 

Ad 13. 

 
О Д Л У К A 

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

 Именује се ДР МАРИЈА ДРАШКИЋ, редовни професор, за заменика члана Етичке 

комисије Правног факултета Универзитета у Београду, уместо проф. др Драгора Хибера, који 

је именован за члана Одбора за професионалну етику при Универзитету у Београду.  

  

 

Седница је закључена у 20,50 сати. 

 

 

 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   

                      Декан 

 

 Биљана Живановић Ступар                   

         Професор др Сима Аврамовић 
 

 

 

 

 

 

 

 


