
З А П И С Н И К
 
са XX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 28. маја 2012. 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 XIX седнице
2.       Саопштења
3.       Евидентирање кандидата за декана
4.       Предлагање кандидата за чланове Савета Факултета
5.       Предлог за измену и допуну члана 106. Статута Факултета
6. Предлог за допуну листе стручних, академских и научних назива 
7. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног наставника страног језика

за ужу научну област Страни језик – Енглески (поновни избор)
8.       Докторске дисертације
9. Извештаји Комисије за нострификацију диплома

10. Разно.
 

Веће је донело следеће важније одлуке.
 
 Ад. 3.
 
            За декана Правног факултета Универзитета у Београду, једногласно су евидентирани
кандидати:

 
1. Др Сима Аврамовић, редовни професор
 
2. Др Миленко Крећа, редовни професор

 
Ад. 4.
 

О Д Л У К A
           

За чланове Савета Правног факултета Универзитета у Београду предлажу се следећи
кандидати, и то:

Кандидати за чланове Савета из реда наставника
1. др Зоран Стојановић, редовни професор
2. др Емилија Вукадин, редовни професор
3. др Гордана Илић-Попов, редовни професор
4. др Зоран Мирковић, ванредни професор
5. др Горан Илић, ванредни професор
6. др Рајко Јелић, ванредни професор
7. др Вук Радовић, доцент
8. др Игор Вуковић, доцент
9. др Марко Давинић, доцент

10. др Марија Караникић Мирић, доцент
11. др Танасије Маринковић, доцент
12. др Љубинка Ковачевић, доцент



Кандидати за чланове Савета из реда сарадника
1. Марко Јовановић, асистент
2. мр Светислав Костић, асистент
3. Вук Цуцић, асистент
4. мр Иван Ђокић, асистент
5. др Мирјана Дреновак Ивановић, асистент
6. Ивана Марковић, асистент
7. Катарина Доловић, асистент.

 
Ад. 5.

 
ПРЕДЛОГ

 изменa и допунa Статута Правног факултета Универзитета у Београду
 

                        Члан 106. Статута мења се и гласи:
 

Сарадници
Члан 106.

(1)  Сарадничка звања на Факултету су: асистент, асистент практичне наставе,
сарадник у настави и демонстратор.

(2)  Асистент и сарадник у настави бирају се за ужу научну област, а услови, начин и
поступак избора у складу са Законом, ближе се уређују општим актима Универзитета у
Београду.

(3)  Услови, начин и поступак избора асистента практичне наставе и
демонстратора у складу са Законом, ближе се уређују општим актима
Факултета.

 (4) Асистент и асистент практичне наставе стичу звање и заснивају радни однос у трајању
од три године, уз могућност продужења за још три године, а сарадник у настави на
годину дана, с могућношћу продужења за још годину дана током трајања мастер
академских студија, а најдуже до краја школске године у којој се те студије завршавају.

(5)  Избор се обавља по потреби, водећи рачуна о квалитетном, рационалном и
ефикасном одвијању наставног процеса и ако су обезбеђена средства за
финансирање.

(6)  Ако се ради о избору за сарадника на који се може пријавити сарадник који је у радном
односу на Факултету, конкурс за избор се расписује најмање три месеца пре истека
времена на које је тај сарадник биран.

(7)  Избор у звања сарадника врши Факултет.
(8)  Избор у звање обавља се најкасније у року од три месеца од дана објављивања

конкурса или огласа, а уговор с изабраним кандидатом закључује Декан.
 

Ад. 6.
 

О Д Л У К A
 

            Предлаже се Националном савету за високо образовање да листу стручних, академских и
научних назива допуни на тај начин да се, поред већ постојећег звања "мастер правник", уведу и
следећа звања:

 
"мастер економске анализе права"



            "мастер политиколошке анализе права"
            "мастер социологије права"
            "мастер европских интеграција".
 
 

Седница је закључена у 21ºº сат.
 
 
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА
 
 
Биљана Живановић Ступар
                                                                    ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                         
                      Декан

  
    Професор др Мирко Васиљевић

 
 

 


