
 
З А П И С Н И К

 
са XV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 27. фебруара 2017. године, са почетком у 18,15 часова.
 

Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.      Примање записника са XIV седнице
2.      Саопштења
3.      Утврђивање Предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област – предмети
Трговинско право и Берзанско право

            б) једног сарадника у настави за ужу научну област Економија и право

 (Економска анализа права)  – предмет Основи економије

4.      Утврђивање предлога за продужење радног односа:
            а) проф. др Јовице Тркуље
            б) проф. др Жике Бујуклића
            в) проф. др Драгора Хибера

5.   Давање сагласности за рад:

            а) проф. др Слободану Марковићу – Правни факултет Универзитета у Нишу

            б) проф. др Вуку Радовићу – Правни факултет Универзитета у Нишу

            в) проф. др Татјани Јевремовић Петровић – Пољопривредни факултет
Универзитета у Београду

6.      Извештај Управе Факултета за 2015/2016 годину

7.      Доношење Одлуке о усвајању Програма научноистраживачког рада и Програма
развоја научноистраживачког подмлатка Правног факултета Универзитета у Београду

8.      Допуна Плана извођења наставе на Катедри за међународно право и међународне
односе у школској 2016/2017. години

9.      Докторске дисертације

10.  Признавање испита на:

a)      основним академским студијама

            б) мастер академским студијама

11.  Мишљење катедара поводом Предлога Комисије за унапређење наставног и научног
рада на Правном факултету у Београду

12.  Текућа питања



13.  Разно.
 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.
 

Ad 6.

 

Веће је усвојило Извештај Управе Факултета о раду у школској 2015/2016.
години, као и следеће приложене извештаје, и то:

Извештај о раду Института за правне и друштвене науке;
Извештај о активностима Општег семинара;
Извештај о раду Клуба љубитеља римског права и антике "Forum Romanum";
Извештај о раду Центра за издаваштво и информисање;
Извештај о раду Библиотеке.
 
Финансијски извештај о пословању Правног факултета за 2016. годину, Веће је

примило к знању.
Ad 7.
 

О Д Л У К А

 

Усваја се Програм научноистраживачког рада Правног факултета
Универзитета у Београду, за период 2017-2020. година.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Усваја се Програм развоја научноистраживачког подмлатка Правног факултета
Универзитета у Београду, за период 2017-2020. година.
 
Ad 8.

 

О Д Л У К А

           

            Допуњује се План извођења наставе на Катедри за међународно право и
међународне однос на тај начин да се доц. др Бојана Чучковић укључује у извођење
наставе и испита на предмету Људска права, у пролећном семестру школске 2016/2017.
године, као и у извођење испита на предмету Правна клиника

 
 
 
Седница је закључена у 18,45 сати.
 
 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

                                                                                                    Декан
 
 Биљана Живановић Ступар                                             

        Професор др Сима Аврамовић
 

     



       
 

 
     
       

 
 


