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З А П И С Н И К 

  

са XXII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 27. 

новембра 2017. године, са почетком у 18,20 часова. 

 

Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић. 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Примање записника са XXI седнице 

2. Саопштења 

3. Утврђивање Предлога за расписивање конкурса за избор: 

а) једног редовног професора за Пословноправну ужу начну област - предмете Право 

интелектуалне својине и Право конкуренције 

б) једног ванредног професора за ужу начну област Правна историја - предмет Римско 

приватно право 

в) једног асистента за Управноправну ужу научну област – предмет Управно право 

4. Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Мирку Васиљевићу 

5. Оставка проф. др Дејана Поповића на место члана и председника Етичке комисије Правног факултета 

у Београду и оставка Милоша Сандића на место члана Етичке комисије и именовање нових чланова 

6. Давање сагласности за рад: 

а) проф. др Вук Радовић - Географски факултет Универзитета у Београду 

б) проф. др Милош Живковић – Грађевински факултет Универзитета у Београду 

в) проф. др Војислав Станимировић – Филолошки факултет Универзитета у Београду 

7. Доношење Одлуке о организовању научне конференције "Сто година од уједињења – стварање државе 

и права" 

8. Измена Плана извођења наставе Катедре за правну историју у школској 2017/2018 години   

9.   Докторске дисертације 

10. Доношење Одлуке о упису на докторске студије: 

а) Владимира Ђукановића 

б) Драгане Чолаковић 

11. Признавање испита на мастер академским студијама 

12. Текућа питања  

13. Разно. 

 

 Веће је донело следеће важније одлуке.       

Ad 8. 

 

                                                                 О Д Л У К A О 

 

              Одобрава се измена Плана извођења наставе Катедре за правну историју у школској 2017/2018. 

години на тај начин да студенти који су уписани на Правно-историјски модул мастер академских студија, 

без обзира на под-модул који су одабрали, имају могућност да као изборни предмет са курса мастер 

студија бирају предмет Канонско право. 

  

 

Седница је закључена у 20¹º сати. 
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ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА             

 

 

Биљана Живановић Ступар    

     ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   

                 Декан 

                

                 

   Професор др Сима Аврамовић 
 

 

 


