
З А П И С Н И К
 
са XIX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 23. априла 2012. 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 XVIII седнице
2.       Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног редовног професора за ужу научну област Теорија права и државе –
предмет Увод у право

б) једног ванредног професора за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Облигационо право

в) једног доцента за Управноправну ужу научну област – предмети Еколошко
право и правна вештина - Правна информатика;

г) једног асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
процесно право (поновни избор)

д) једног асистента за ужу научну област Јавне финансије и финансијско  право –
предмет Пореско право (поновни избор)

ђ) једног асистента за Међународноправну ужу научну област – предмет
Међународно јавно право (поновни избор)

е) једног асистента или сарадника у настави за Пословноправну ужу научну
област – предмети Трговинско право и Саобраћајно право

4. Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Данилу Басти
5. Утврђивање предлога за стицање научног звања виши научни сарадник др Драгана Прље
6.       Доношење Одлуке о организовању студија за иновацију знања:
                  а) за обуку у области трансферних цена
                  б) контрола јавних средстава
7.       Докторске дисертације
8.       Магистарске тезе
9. Усвајање силабуса на докторским студијама
9.       Нострификација дипломе Вељка Томановића
10.   Признавање испита
11.   Разно.

 
Веће је донело следеће важније одлуке.
 
Ад. 6.

 
           а) Доношење Одлуке о организовању студија за иновацију знања за обуку у

области трансферних цена
     

О Д Л У К A
 

Усваја се програм и одобрава организовање студија за иновацију знања из области
трансферних цена на Правном факултету Универзитета у Београду.
            б) Доношење Одлуке о организовању студија за иновацију знања "Контрола јавних
средстава"

О Д Л У К A



 
Усваја се програм и одобрава организовање студија за иновацију знања "Контрола

јавних средстава"  на Правном факултету Универзитета у Београду.
 
Ад. 9.

 
О Д Л У К A

 
            Прихвата се силабус за предмет Неважност уговора на докторским студијама.

                                            
Седница је закључена у 20 сати и 15 минута.
 

    
      ЗАПИСНИК ВОДИЛА

 
Биљана Живановић Ступар

                                    ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ
ВЕЋА

                                                               Декан
  
                                                Професор др Мирко

Васиљевић
 
 

 


