
З А П И С Н И К
 
са II седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 26. новембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова.
 

Седницом је председавао Декан, проф. др Сима Аврамовић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
1.      Примање записника са I седнице
2.      Саопштења
3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног доцента за ужу научну област Макроекономија – предмет
Економска политика
            б) једног доцента за ужу научну област Економска анализа  права –
предмет Основи економије

в) једног доцента за ужу научну област Јавне финансије и финансијско 
право – предмети Пореско право и Јавне финансије и буџетско право

4.      Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Стевану Лилићу – Географски факултет Универзитета у
Београду
            б) проф. др Мирку Васиљевићу – Државни универзитет у Новом Пазару
            в) проф. др Слободану Панову – Факултет политичких наука Универзитета
у Београду
            г) доц. др Душану Поповићу – Правни факултет Универзитета у Новом
Саду

5.      Организација и извођење мастер студија – начелна и текућа питања
6.      Утврђивање предлога за стицање научног звања научни саветник др Душка

Димитријевића
7.      Одређивање члана Већа научних области друштвено-хуманистичких наука
8.   Докторске дисертације и магистарске тезе
9.   Доношење Одлуке о упису на докторске студије:
                        а) Драгане Барјактаревић
                        б) Бранка Љубоја
10.  Предлог Катедре за теорију, социологију и филозофију права о побољшању

система изборности у погледу смерова, предмета и изборних предмета
11.  Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских

студија
12.  Признавање испита на основним студијама
13.  Разно.

 
Веће је донело следеће важније одлуке.
 

Ад. 7.
 
            Одређивање члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука

 
 

О Д Л У К У
 

 Предлаже се да се за новог представника у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука изабере др Александра Јовановић, редовни професор и
продекан за финансије, уместо досадашњег члана овога Већа, проф. др Светислава
Таборошија, коме је престао радни однос одласком у пензију.
 

 
Седница је закључена у 21 º.

 
 



  
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
  
 Биљана Живановић Ступар
                                               
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                    Декан

    
    Професор др Сима Аврамовић

 


