
З А П И С Н И К
 
са XVII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 26. децембра 2011. 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 XVI седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног ванредног професора за ужу научну област Теорија права и државе -
предмет Политичке и правне теорије  (поновни избор)  

б) једног доцента за Управноправну и Пословноправну ужу научну област  – 
предмете Управно право и Берзанско право (поновни избор)  
            в) једног доцента за Пословноправну ужу научну област - предмете Трговинско
право и Берзанско право

г) једног доцента за Радноправну ужу научну област – предмет Радно право
д) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо

право  
4.       Давање сагласности за рад:
                  а) проф. др Јовици Тркуљи - Факултет за медије и комуникације Универзитета
"Сингидунум" у Београду
                  б)  проф. др Радмили Васић – Факултет политичких наука Универзитета у Београду
                  в) проф. др Слободану Панову – Факултет политичких наука Универзитета у
Београду
                  г) проф. др Саши Бовану – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици
                  д) проф. др Бранку Ракићу – Факултет за медије и комуникације Универзитета
"Сингидунум" у Београду
                  ђ) доц. др Бојану Милисављевићу - Висока хотелијерска школа у Београду
5.       Утврђивање предлога за одсуство мр Бојана Спајића
6.       Одређивање Комисије за стицање научног звања виши научни сарадник др Драгана

Прље
7. Докторске дисертације
8.       Магистарске тезе
9.       Доношење Одлуке о упису на:
                  а) мастер академске студије
                  б) докторске студије
10.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
11.   Предлози за организовање научних конференција:
                  а) "Law, Rules and Economic Performance – Honoring Svetozar Pejović"

                        б) "Насиље у породици"
12.   Признавање испита на:
                  а) основним студијама
                  б) мастер академским студијама

13. Разно.
 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
             
Ад. 11.



 
      Предлози за организовање научних конференција
                 
      а) "Law, Rules and Economic Performance – Honoring Svetozar Pejović"

                       
О Д Л У К A

 
Одобрава се организовање међународне конференције "Law, Rules and Economic

Performance - Honoring Svetozar Pejovic", као и подношење захтева за суфинансирање овог
научног скупа Министарству просвете и науке  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду 9. и 10.
септембра 2012. године.
                                                             
            б) "Насиље у породици"
           

О Д Л У К A
 

             Одобрава се организовање научне конференције "Насиље у породици", као и
подношење захтева за суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете и науке 
Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду 9. марта
2012. године.
 

Седница је закључена у 20ºº часова.
 
 
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
 
Биљана Живановић Ступар

                                                                            ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                 Декан
  

                                       
 Професор др Мирко Васиљевић

 

 


