
 
З А П И С Н И К

 
са I седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 26. октобра 2015. године, са почетком у 18³º часова.

 
Седницом је председаваo проф. др Сима Аврамовић, декан Факултета.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XXVII седнице

2.      Саопштења

3.      Предлог Катедре за грађанско право за увођење јединствених квалификационих
писмених испита на предметима Катедре

4.      Утврђивање предлога за доделу звања професор емеритус:

а) проф. др Миленку Крећи

б) проф. др Мирољубу Лабусу

5.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног доцента за ужу научну област Правна историја  – предмет Римско
приватно право (поновни избор)
            б) једног доцента за ужу научну област Правна историја  – предмет
Римско приватно право
            в) једног сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област  –
предмет Наследно право

6.      Давање сагласности за рад:
а) проф. др Саши Бовану – Филозофски факултет у Косовској Митровици

б) проф. др Владану Петрову – Мултидсциплинарне мастер академске студије
при Универзитету у Београду

в) проф. др Марку Ђурђевићу – Висока пословна школа струковних студија у
Ваљеву

г) проф. др Вуку Радовићу - Географски факултет Универзитета у Београду

д) проф. др Бојану Милисављевићу – Висока хотелијерска школа струковних
студија у Београду

ђ) доц. др Мирјани Дреновак Ивановић – Географски факултет Универзитета у
Београду

7.  Допуна Плана извођења наставе на основним и мастер студијама Катедре за грађанско
право у школској 2015/2016. години

8.   Докторске дисертације и магистарске тезе

9.      Разматрање предлога катедара за измену члана 51. Статута Правног факултета ("Анали
Правног факултета у Београду")



10. Разматрање предлога катедара за измену члана 116. Статута Правног факултета
(продужење радног односа наставника)

11. Доношење Одлуке о упису на:
                        а) докторске студије
                        б) мастер академске студије 

12.  Признавање испита на основним академским студијама

13.  Текућа питања

14. Разно.
 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.
 

 
Ad 7.
 

О Д Л У К A
 

Одобрава се допуна Плана извођења наставе на основним академским и мастер
академским студијама Катедре за грађанско право у школској 2015/2016. години, и то на
следећи начин:

 

1.      Одређује се доц. др Сања Радовановић, као трећи предавач и испитивач на
предмету Право интелектуалне својине, на трећој години основних
академских студија;

 

2.      Одређује се монографија проф. др Небојше Јовановића, Увод у
англосаксонско уговорно право, 2015. године, као литература за припремање
испита из предмета  Англосаксонско уговорно право на Трговинско-
правном модулу мастер академских студија;

 

3.      Одређује се предмет Међународно уговорно пореско право као нови
изборни предмет у другом семестру, на подмодулу Међународно пословно
право мастер академских студија.

 
 
Седница је закључена у 21³º сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
                     
 Биљана Живановић Ступар               
                                                              ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                                Декан
 

Професор др Сима Аврамовић
                           
 


