
З А П И С Н И К
 
са XIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 24. фебруара 2014. године, са почетком у 18ºº часова.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

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

а) једног ванредног или редовног професора за ужу научну област
Кривично право– предмет Кривично право

б) једног доцента за ужу научну област Теорија права и државе – предмети
Увод у право и Филозофија права

в) једног демонстратора за Међународноправну ужу научну област  –
предмет Међународно јавно право

г) једног демонстратора за Међународноправну ужу научну област  –
предмет Увод у право европских интеграција

4. Измене и допуне плана извођења наставе на Катедри за међународно право и
међународне односе и Катедри за теорију, социологију и филозофију права

5. Утврђивање предлога за продужење радног односа проф. др Емилији Вукадин
6. Утврђивање предлога за избор професора Кенета Ејнара Химе у звање гостујућег

професора
7. Давање сагласности за рад:

            а) доц. др Војиславу Станимировићу–Филолошки факултет  Универзитета
у Београду
            б) доц. др Милошу Живковићу–Грађевински факултет Универзитета у
Београду
            в) асист. Катарини Доловић–Грађевински факултет Универзитета у
Београду

8. Утврђивање предлога за одсуство:
а) проф. др Душана Поповића
б)  доц. др Данила Вуковића
в) асист. Милоша Станковића
г) асист. Светислава Јанковића

9.      Докторске дисертације и магистарске тезе
10.  Доношење Одлуке о организовању научних конференција:

а) VI Међународна конференција Belgrade Arbitration Conference
б) VII Belgrade Open Pre-Moot
в) Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte "Ehe und
Familiengut"/"Mariage and Family Property"
г) "Legal Interpretation of Fundamental Rights"
д) "Михаило Констатиновић – личност и дело"

11.  Предлог проф. др Миодрага Јовановића за органозовање извесног броја
курсева на основним студијама на енглеском језику

12.  Признавање испита положених на другим факултетима
13.  Текућа питања
14.  Разно.

Ad 4.
О Д Л У К А

           
            1.План извођења наставе на Катедри за међународно право и међународне односе
допуњује се тако да се доц. др Бојана Чучковић увршћује у листу извођача наставе из



предмета Међународно јавно право.
 
            2. Почев од летњег семестра школске 2013/2014. године, на предмету Основи
социологије права, уместо једног заједничког, користиће се два уџбеника под истим
називом Основи социологије права. Аутор првог уџбеника је проф. др Саша Бован, а
другог, коауторског уџбеника, проф. др Милован Митровић и доц. др Данило Вуковић.
 
Ad 10.

О Д Л У К A
 
Одобрава се организовање научних скупова на Правном факултету током 2014.

године, и то:
 

1. VI Belgradе Arbitration Conference, међународна конференција из области
арбитражног права, 4. априла 2014. Године;
 

2.  Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte "Ehe und
Familiengut"/"Mariage and Family Property", међународни летњи семинар из
античке правне историје, од 2. до 4. маја 2014. године;

 

3. "Legal Interpretation of Fundamental Rights", међународна конференција из
области теорије и филозофије права, 1. новембра 2014. године;

 
 
4. "Михаило Констатиновић – личност и дело", национални научни скуп са

међународним учешћем, Ивањица, 20. И 21. Јуна 2014. године
                                      

5. VII Belgrade Open Pre-moot, међународног студентског такмичења из области
међународног привредног и арбитражног права.

 
Седница је закључена у 20,50 часова.

    
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
 
Биљана Живановић Ступар        

                     
                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                    Декан
 

Проф. др Сима Аврамовић
 


