УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
02-бр: Сл.
21. децембар 2017. године
Београд
Заказујем XXIII седницу Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду за понедељак, 25. децембар 2017. године, у 18ºº часова, и предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД

1. Примање записника са XXII седнице
2. Саопштења
3. Утврђивање Предлога за расписивање конкурса за избор једног доцента за ужу начну област
Jавне финансије и финансијско право - предмете Пореско право и Право међународних
пореских уговора

4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног демонстратора за
Међународноправну ужу научну област – предмет Међународно јавно право

5. Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Сими Аврамовићу
6. Давање сагласности за рад проф. др Татјани Јевремовић Петровић – Пољопривредни
факултет Универзитета у Београду

7. Разматрање Нацрта Статута Универзитета у Београду
8. Докторске дисертације
9. Признавање испита на:
a) мастер академским студијама
б) докторским академским студијама

10. Евидентирање активности на унапређењу квалитета рада
11. Текућа питања
12. Разно.
Напомена: Нацрт Статута Универзитета доступан је у електронској форми.
Седница ће се одржати у Конференцијској сали Факултета.
Молим Вас да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Биљану Живановић
Ступар, на телефон 3027-611 или на имејл: bilja@ius.bg.ac.rs.
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Декан
Професор др Сима Аврамовић с. р.
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Заказујем XXIII седницу Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду
за понедељак, 25. децембар 2017. године, у 18ºº часова, и предлажем следећи
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1. Примање записника са XXII седнице
2. Утврђивање Предлога одлуке о избору једног редовног професора
Пословноправну ужу научну област – предмете Компанијско право, Трговинско
право и Стечајно право
3. Доношење Одлуке о избору:
a) једног асистента за ужу научну област Социологија права – предмет
Основи социологије права
б) једног сарадника у настави за Међународноправну ужу научну област –
предмет Увод у право европских интеграција
4. Одређивање Комисије за писање реферата за избор једног доцента за ужу начну
област Jавне финансије и финансијско право - предмете Пореско право и Право
међународних пореских уговора
Седница ће се одржати у Конференцијској сали Факултета.
Молим Вас да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Биљану
Живановић Ступар, на телефон 3027-611 или на имејл: bilja@ius.bg.ac.rs.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА
Декан
Професор др Сима Аврамовић с. р.

