
 
З А П И С Н И К

 
са XXI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 22. децембра 2014. године, са почетком у 18ºº часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

Д Н Е В Н И  Р Е Д
1. Примање записника са XX седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног или редовног професора за Међународноправну и
Управноправну ужу научну област – предмети Људска права и Право одбране

                  б) једног наставника за ужу научну област Страни језик правне струке –
Француски
4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног

демонстратора за Уставноправну ужу научну област – предмет Политички
систем        

5.      Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Сими Аврамовићу

6.      Разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о докторским студијама

7.      Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управе у школској 2013/2014. години

8.      Доношење Одлуке о оснивању Правне клинике за сузбијање корупције
9. Докторске дисертације
10.  Доношење Одлуке о упису на докторске академске студије

11.  Признавање испита на:
а) докторским академским студијама

б) мастер академским студијама

в) основним академским студијама
12.  Текућа питања
13.  Разно.

 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 2.

 
 
                        Веће је овом приликом прихватило предлог проф. др Д. Поповића и донело

 
        З а к љ у ч а к

 
Образује се Комисија коју чине по један представник са сваке катедре. Комисија 

има задатак да детаљно проучи и преиспита критеријуме и поступак за стицање и избор



у звања наставника на Правном факултету Универзитета у Београду и припреми
Предлог правилника о критеријумима за стицање и избор у звања наставника.
 

                        У вези са донетим закључком и Комисијом која треба да буде формирана,
отворена је краћа дискусија у којој су своје сугестије и мишљења изнели проф. др С.
Аврамовић, проф. др М. Крећа, проф. др Ђ. Игњатовић, проф. др Б. Беговић и проф. др
В. Павић.

 
          

Аd 7.
 

            а) Доношење Одлуке о организовању VII међународне конференција Belgrade
Arbitration Conference

О Д Л У К А
 

             Одобрава се организовање VII међународне конференције из области
арбитражног права - Belgrade Arbitration Conference, као и подношење захтева за
суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете, науке и технолошког
развоја  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 20.
марта 2015. године.
                                                             

б) Доношење Одлуке о организовању VIII Belgrade Open Pre-Moot-а

О Д Л У К А

 

             Одобрава се организовање VIII међународног студентског такмичења из
области међународног привредног и арбитражног права - Belgrade Open Pre- Moot-a,
као и подношење захтева за суфинансирање овог такмичења Министарству просвете,
науке и технолошког развоја  Републике Србије.
 

Такмичење ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 21. и
22. марта 2015. године.
             

в) Доношење Одлуке о организовању конференције - 125 година од рођења
Александра Васиљевича Соловјева

О Д Л У К А
 

             Одобрава се организовање конференције "125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЉЕВИЧА СОЛОВЈЕВА", као и подношење захтева за
суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете, науке и технолошког
развоја  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 18.
септембра 2015. године.

Седница је закључена у 21ºº сати.
 



 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
 Биљана Живановић Ступар               
 
 
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
 

Професор др Сима Аврамовић
 


