
 
 З А П И С Н И К

 
са XV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 3. октобра 2011. године, са почетком у 18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.       Примање записника са XIII и XIV седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног асистента за ужу научну област Правна историја – предмет Упоредна
правна традиција

б) једног асистента за уже научне области Теорија права и државе и Правна
историја – предмет Црквено право

в) једног сарадника у настави за ужу научну област Социологија права – предмет
Основи социологије права
4.       Доношење Одлуке о продужењу Уговора о раду Филипа Бојића
5.       Доношење Одлуке о плаћеном одсуству (sabbatical) проф. др Горана Илића
6.       Утврђивање предлога за одсуство:

                  а) мр Мирјане Дреновак Ивановић
                  б) Андреја Катанчевића

7.       Утврђивање предлога за стицање научног звања научни саветник проф. др
Владимира Чоловића

8.       Предлог Катедре за кривично право о извођењу наставе из предмета Право
привредних преступа и прекршаја и Кривичног процесног права

9.       Давање сагласности проф. др Драгици Вујадиновић за ангажовање на Факултету
правних наука Универзитета Доња Горица

10.   Доношење Одлуке о организовању курса "Основни проблеми међународног кривичног
права и међународног кривичног правосуђа"

11.   Докторске дисертације
12.   Магистарске тезе
13.   Извештај Комисије за нострификацију дипломе Кашић Жење
14.   Усвајање силабуса за предмете Историја српске уставности, Статутарно право и

уређење средњовековних градова и Душаново законодавство на докторским
студијама Катедре за правну историју

15.   Извођење наставе на Трговинскоправном модулу мастер студија  
16.   Предлог Катедре за правно-економске науке о признавању испита положеног на

мастер студијама за испит на докторским студијама
17.   Признавање испита на основним студијама
18.   Разно.
 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ад. 8.
 

О Д Л У К A
 
Наставу из предмета Право привредних преступа и прекршаја, у школској 2011/2012.

години, држаће доц. др Игор Вуковић, а из предмета Кривично процесно право, на основним
студијама, др Татјана Лукић, доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду.
 



 Ад. 10.
 

О Д Л У К A
 
Одобрава се организовање курса "Основни проблеми међународног кривичног права

и међународног кривичног правосуђа", који Правни факултет Универзитета у Београду, у
сарадњи са мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Београду,
организује током зимског семестра школске 2011/2012. године.
           
Ад. 14.
 

О Д Л У К A
           
            Усвајају се силабуси за изборне предмете: Историја српске уставности, Статутарно
право и уређење средњовековних градова и Душаново законодавство,  који се изучавају на
докторским студијама при Катедри за правну историју.
 
Ад. 15.
 

О Д Л У К A
           

Усваја се план извођења наставе на Трговинскоправном модулу мастер студија, у
школској 2011/2012. години, који обухвата програм курса Трговинскоправних послова,
Саобраћајног права и Међународне продаје робе.
 

 
Седница је закључена у 20 часова и 40 минута.

 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
 
Биљана Живановић Ступар
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                 Декан

 
      Професор др Мирко Васиљевић

 


